Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen vzw
Regio 3 - KOBA Zuiderkempen vzw

Brief aan alle ouders:
Alle lessen worden geschorst, er wordt opvang voorzien op school
De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteravond beslist om de lessen te schorsen in alle
scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare
groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
-Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen
van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders
opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten
stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..
-Kinderen die naar school komen, worden maandagochtend op de eigen speelplaats
(vestigingsplaats 1 of 2) vanaf 8.15u opgevangen.
-Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand,
ventilatie....
-Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
-De geplande oudercontacten voor de lagere school gaan niet door en zullen uitgesteld
worden tot na de paasvakantie.
-De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken.
Je krijgt daarover ten gepaste tijde nog de nodige informatie.
Wat kan je als ouder doen?
-De school zo spoedig mogelijk laten weten of je kind opvang nodig heeft op school.

GELIEVE MIJ EEN MAIL TE STUREN INDIEN U OPVANG WENST VOOR UW
KIND(EREN)OP ONZE SCHOOL , zo snel mogelijk en ten laatste op
zondag 15 maart 12 uur : directie@vbsgeta.be
-welke data (schooldagen)
-al dan niet gebruik van voor-en naschoolse opvang
-Rekening houden met het advies van de gezondheidsdeskundigen om kinderen niet te
laten opvangen door de grootouders.
-Zieke kinderen worden niet op school opgevangen om verdere besmetting te
voorkomen.
-Alert blijven voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook
hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je best contact op met de
huisarts.
-Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
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Up-to-date
Via onze schoolwebsite www.vbsgeta.be en via extra nieuwsbrieven in uw
eigen mailbox zal u op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen.
Vermoedelijk zullen dit wekelijkse updates zijn.
Onze ouderraad ondersteunt onze schoolwerking zoals gewoonlijk. Zij zullen via hun
website www.ouderraadvbsgeta.be en via Facebook dezelfde updates
communiceren.
Meer
•
•
•

informatie?
Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirusvoor-ouders

Voor verdere vragen mag u mij steeds contacteren.

Dank voor uw begrip,
Ellen Beyens, directie
0486/101896
En het schoolbestuur KOBA Zuiderkempen
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