Update coronavirsus
12 maart 2020
Beste ouders
Er werd een ernstig vermoeden van een besmetting met het coronavirus vastgesteld bij één van
onze leerlingen uit L5B. De betrokken leerling werd daarom in quarantaine geplaatst, samen met
de andere gezinsleden. De leerling krijgt de nodige verzorging. We vinden het uiteraard
belangrijk jullie hierover te informeren.
Onze school monitort dagelijks de toestand op school en volgt de instructies die we continu van
hogerhand krijgen, nauwgezet op. We nemen dan ook alle mogelijke voorzorgsmaatregelen
zoals ze voorzien worden door de overheid en die u hieronder kan nalezen. Voorlopig is er geen
reden tot paniek.

Welke eerdere richtlijnen volgen we verder nog op?
- Iedereen blijft best waakzaam voor ziektesymptomen. Zonder ziektesymptomen komt
iedereen gewoon naar school.
- Voor de leerlingen van de betrokken klas wordt er verhoogde waakzaamheid gevraagd
waarbij de ouders 2 keer per dag de temperatuur dienen te meten. Voor de andere kinderen
van de school vraagt men enkel verhoogde waakzaamheid.
- Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de
ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts. Indien er wordt vastgesteld dat het om een
coronabesmetting gaat, zal de huisarts de nodige instanties verwittigen, die dan nagaan
welke maatregelen er moeten worden genomen in de school.
- Personeelsleden die symptomen vertonen, vragen we naar huis te gaan en eveneens met de
huisarts contact op te nemen.
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Wat verandert dit vermoeden van besmetting en beleidsadvies voor onze school?
- Specifiek wat het ernstig vermoeden van besmetting betreft bij één van onze leerlingen: de
betrokken leerling komt niet meer naar school. Uw kind heeft misschien de voorbije dagen
contact gehad met deze leerling. Het is daarom belangrijk om samen waakzaam te blijven
wat ziektesymptomen betreft (deze worden hieronder meer in detail besproken).
- Voorts geldt als basisprincipe: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn,
houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat
moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. We vragen dan ook aan alle ouders dat ze
hun kinderen gewoon aan de schoolpoort of op de speelplaats afzetten (en niet mee naar
binnen gaan).

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?
Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG)
medisch nog steeds niet nodig. Wel nemen wij als school autonoom de beslissing om onze vooren naschoolse opvang vanaf maandag 16 maart 2020 preventief te sluiten omdat dit een plek is
waar contact tussen volwassenen van buiten de school en kinderen bij het brengen en afhalen
moeilijker te beperken is.
Kinderen kunnen vanaf maandag 16/3/20 enkel vanaf 8u20 ‘s morgens op school terecht onder
het normale schooltoezicht. ’s Avonds zal ons leerkrachtenteam verlengd toezicht houden.
Kinderen moeten ten laatste om 16u afgehaald worden, op woensdag om 11u50 (ten laatste 20
minuten na schooltijd).
We vragen, zoals reeds vermeld, aan alle ouders dat ze hun kinderen gewoon aan de
schoolpoort of op de speelplaats afzetten (en niet mee naar binnen gaan).
Meer algemene informatie?
- Algemene info en veelgestelde 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
Bij wie kan je terecht over deze brief?
Voor meer of andere vragen over deze brief kan je terecht bij de directie van de school.
De algemene info is ook terug te vinden op de website van onze
https://luchtballongeel.be/nieuws/ .
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Met vriendelijke groeten
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Het Luchtballon-team

Wat vertel je aan je kind?
Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt
vernomen. Benadruk dat er geen reden is om niet naar school te gaan.
Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo
goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:
1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind
vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook
vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan
de slag, of het laten bezinken?
2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens
kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen
om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel
belangrijk dat je ze meteen ook duidt.
3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is
waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt
je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.
4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen
die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet
minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen
bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden
doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.
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5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken
op te vangen en verdere besmetting in te dijken.

