Update Coronavirus
Organisatie NOODopvang
13 maart 2020
Beste ouder(s)
Zoals jullie weten, heeft de Nationale Veiligheidsraad 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. Natuurlijk
proberen wij hieraan bij te dragen met al onze scholen, in het belang van onze leerlingen, personeel, ouders en
grootouders.
Vermits er elk uur nieuwe richtlijnen komen vanuit de overheid en dit wellicht begin volgende week nog zo zal
zijn, zullen we onze aanpak hierop voortdurend afstemmen. We bewaken de noodzaak qua gezondheid en we
proberen ook de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.
Wat betekent dit voor onze school?
Wat de lessen en leerstof betreft:
Alle lessen worden geschorst, met ingang van maandag 16 maart 2020 tot aan de paasvakantie.
Onze school vindt het belangrijk dat het leren niet volledig stopt. We zullen voor elke klas van de lagere
school zelfstandig werk voorzien met een begeleidende brief van de leerkracht. Was uw kind vandaag niet
op school? Het leermateriaal kan via een klasgenootje bezorgd worden of kan op het onthaal opgehaald
worden.
Na de paasvakantie bekijken we met ons team hoe we gemiste leerstof kunnen inhalen, zodat we zeker zijn
dat alle belangrijke leerstof gezien is. We krijgen hierover advies van de pedagogische begeleidingsdienst.
De specifieke ondersteuning die sommige leerlingen krijgen (vb. vanuit het ondersteuningsnetwerk),
kunnen we voor de paasvakantie helaas niet meer garanderen.
Wat noodopvang op school betreft:
De overheid heeft bepaald dat scholen in opvang moeten voorzien. We proberen dit als school te organiseren,
maar worden nu ook zelf met een stijgend tekort aan personeelsleden geconfronteerd (afwezigheid op
doktersadvies). Daarom monitoren we dagelijks het praktisch verloop van de opvang. Ook op dit vlak zijn de
richtlijnen vanuit de overheid nog niet duidelijk.
De overheid wil zeker kinderopvang voorzien voor:
de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel;
de kinderen van gezagsafdelingen (openbare veiligheid);
de kinderen die door niemand anders dan de grootouders kunnen worden opgevangen. De
gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
TIP: wees als ouder creatief: misschien kan je mini-opvanggroepjes creëren.
Vanaf maandag 16/03 zullen er geen broodjes of soep meer gegeven worden op school. De geplaatste
bestellingen zijn reeds geannuleerd. Leerlingen moeten dus hun lunchpakket meebrengen.
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Het busvervoer wordt vanaf maandag afgeschaft tot aan de paasvakantie.
Er worden geen afwezigheden geregistreerd deze periode. U hoeft geen doktersattest op te vragen.

Wat de tijden van ’noodopvang’ betreft:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de noodopvang voorzien vanaf 8u20 tot 16u00.
Op woensdag van 8u20 tot 11u50.
Er is geen voor- en naschoolse opvang tot aan de paasvakantie.
Woensdag 18 maart is het pedagogische studiedag en is er geen noodopvang.
Enkel kinderen en personeel mogen de schoolgebouwen betreden. De kinderen van de lagere school
worden aan de schoolpoort afgezet, kleuters kunnen tot aan het schoolgebouw begeleid worden, maar niet
in de gebouwen.
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 telefonisch contact op met de huisarts en stuur je je kind zeker niet naar
de noodopvang.
Ondersteun de leeractiviteiten voor je kind(eren), zoals we ze aanreiken vanuit de school (zie hierboven).
Alle eerder genomen, preventieve adviezen blijven van kracht.
Spreek met je met je kind over het coronavirus.
(zie deze link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus)
Specifieke richtlijnen rond communicatie?
Als je vragen hebt, kan je zoals altijd telefonisch contact opnemen met de school. Omdat ook wij afhangen van
de richtlijnen van de overheid, vragen we begrip indien niet alle vragen onmiddellijk duidelijk kunnen worden
beantwoord.
We zullen de komende dagen nog moeten blijven informeren. We kunnen dit alleen via een digitale weg. Heeft
de school jouw e-mailadres nog niet, stuur het dan door naar info@luchtballongeel.be. Verder zullen we
nieuwsberichten verspreiden via onze sociale media (website, whatsapp, facebook).
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-voor-ouders
Vriendelijke groeten
Els Lenaerts
Directeur
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