Vrijdag 13 maart 2020

Betreft: Nieuwe maatregelen Coronavirus
Beste ouders,
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.
Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch
gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere
opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, kunnen terecht in de scholen.
Deze maatregel geldt minstens tot en met 3 april 2020.
Wat betekent dit voor onze school?
•
•

AIIe lessen worden geschrapt.
De school voorziet opvang voor leerlingen die nergens terecht kunnen.
➢ Om organisatorische redenen vragen we om het secretariaat te
verwittigen, ten laatste tegen maandag 16 maart met een mailtje
naar info.donbosco@donboscospl.be.
➢ Wie gebruik maakt van de noodzakelijke opvang, respecteert
daarbij de schooluren.

•

Ouders die thuis zijn, of opvang kunnen voorzien, houden dus hun
kinderen thuis. We vragen dat elke ouder hierin een doordachte
overweging maakt.
Vermijd opvang bij risicogroepen (65+, zieke personen,
hartpatiënten,...).

•

•

De voor- middag- en naschoolse opvang van Infano gaat door aan het
normale tarief.

•

De warme maaltijden/soep worden afgeschaft om hygiënische redenen.
Geef boterhammen mee indien je kind naar school komt.

•

Vandaag kreeg uw kind lesmaterialen mee naar huis. Via Smartschool
zal door de leerkracht gecommuniceerd worden hoe dit kan gebruikt
worden. Houd Smartschool zeker in het oog!

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, houd je je kind thuis en neem je contact op met de huisarts.
Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-jemet-kinderen-over-het-coronavirus

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-voorouders

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Was regelmatig en grondig
(40 à 60 sec.) je handen.

Hoest of nies in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes
en gooi ze weg in een
afsluitbare vuilbak.

Blijf thuis als je ziek bent.

Met vriendelijke groeten,
Luc Uylenbroeck

Raak je gezicht zo weinig
mogelijk aan met je handen.

Vermijd handen geven.

Vermijd nauw contact met
personen die ziek zijn.

