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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.  

Alle lessen worden geschorst. We blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders 

werken in de zorg en in de basisdienstverlening. Daarnaast zullen we ook leerlingen opvangen 

waarvan de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien omdat de kinderen anders opgevangen 

worden door personen die tot de risicogroepen behoren. De gezondheidsdeskundigen raden ten 

stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. 

 

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. vrijdag 3 april 2020. 

Leerlingen die tijdens de periode niet naar school komen hebben daarvoor geen attest nodig.  

 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de leerlingen die aanwezig zullen zijn, vragen we u om 

onderstaand strookje in te vullen en door te sturen.  

We hanteren de normale schooluren en we vragen dat de kinderen niet gebracht of gehaald worden 

in de loop van de dag. 

 In de loop van volgende week kan er steeds via dit kanaal nog informatie verschijnen. 

  
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.  

 
 
Naam van het kind :  
Klas : Zal aanwezig zijn op :  

  Voormiddag   Namiddag 

Maandag, 16.03.2020     

Dinsdag, 17.03.2020     

Woensdag, 18.03.2020     

Donderdag, 19.03.2020     

Vrijdag, 20.03.2020     
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