13 maart 2020

Alle lessen worden geschorst: update 17u00
De Nationale Veiligheidsraad heeft 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. Gezien de recente vaststelling van corona bij
een persoon die op school was en bij een gezin van een van onze kinderen, vragen we écht met aandrang om zelf
opvang te voorzien en dit vooral om verdere besmettingen te voorkomen.

De bedoeling is dus om de kinderen thuis te houden!
Wat betekent dit voor onze school?

-

Alle lessen worden geschorst. De kinderen blijven thuis, tenzij dit niet anders kan.

-

Opvang op school is een NOODOPLOSSING.

Er zal beperkte opvang doorgaan voor leerlingen van wie ouders

zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die door niemand anders dan de grootouders opgevangen kunnen worden. Dit
zijn in principe ouders die in de zorg werken (ziekenhuis, brandweer, politie, …). De opvang gaat door op de gewone uren.

-

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, ...

-

Zodra koorts, hoesten, verkoudheid, lopende neus, … wordt vastgesteld, wordt gevraagd om je kind alsnog
thuis op te vangen.

-

De noodopvang wordt voorzien in 2 vestigingsplaatsen: afdeling Paling-/Wilgenstraat en afdeling
Oostendsesteenweg/Potentestraat.

-

Kinderen van de afdeling Blankenbergse Steenweg worden opgevangen in de Paling-/Wilgenstraat.

-

Studie in de lagere afdeling gaat NIET door, dit wordt ook vervangen door NOODOPVANG.

-

De pedagogische studiedag van 25 maart gaat door. Die dag is er geen NOODOPVANG! Ook niet in de
namiddag!

Hoe aanmelden voor de noodopvang?

-

We werken NIET met voorinschrijvingen. Er zal voldoende personeel aanwezig zijn.

-

We noteren de namen van de leerlingen die aanwezig zijn en laten dit handtekenen. Hierbij werken we per
halve dag. Aanmelden tussen 6u45 en 8u45 of tussen 13u00 en 13u20.

-

De voorschoolse en naschoolse opvang en de middagopvang zijn zoals altijd betalend.

-

De uren van de noodopvang: elke weekdag van 6u45. ’s Avonds tot 18u00 behalve op vrijdag, dan tot 17u00.

-

Op woensdagnamiddag zal er ook NOODOPVANG doorgaan.
Probeer het gebruik van de NOODOPVANG te beperken.

Wat betekent dit voor de bestelde maaltijden?

-

Alle bestellingen worden geschrapt. Tijdens de opvangperiode moeten boterhammetjes meegegeven worden.
Er zal geen soep voorhanden zijn.

Wat betekent dit voor de gemiste leerstof?

-

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt hier later de
nodige informatie over.
Voor de kinderen van de lagere afdeling: Controleer regelmatig Bingel. Hier zullen taken worden klaargezet. Er
zullen ook werkboeken en taken meegegeven worden. De leerkracht zal ook bereikbaar zijn via mailadres.
Nieuwe leerstof wordt pas aangebracht nadat de lessen worden hervat.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 april 2020. Gedurende deze periode
worden er geen afwezigheden geregistreerd. Er wordt wel bijgehouden wie aanwezig is in de opvang.
Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die
optreden, neem je contact op met de huisarts.
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/coronavirus-voor-ouders

Neem jullie voorzorgen, volg de goede raad en we zien jullie graag gezond terug over 5 weken,

Lies Haerynck
& Tina Van Oost

(0495 14 40 91, zal aanwezig zijn in de Palingstraat, verantwoordelijk voor
Wilgen,Paling en Blankenbergse)
(0497 13 27 20, zal aanwezig zijn in de Potentestraat, verantwoordelijk voor
Oostendse en Potente)

Voor alle vragen en opmerkingen, gelieve de directeurs telefonisch te contacteren op hun
gsm-nummer. Het algemene nummer zal mogelijks niet bereikbaar zijn.

