Nieuwsbrief – update coronavirus
Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien
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.
Wat betekent dit voor onze school?
•

Vandaag, 13 maart, gaan de lessen gewoon door.
Juf Eline is afwezig wegens ziekte en wordt vervangen door juf Véronique.
Meester Cris is afwezig wegens ziekte en wordt vervangen door juf Mariette

•

Vanmiddag om 13u vergadert het gemeentebestuur van Zandhoven met alle directies van de
scholen. Wij houden u verder op de hoogte van de afspraken die nog volgen.

•

Vanaf maandag 16 maart worden alle lessen opgeschort.
Er is opvang in de school voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen
voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.
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
van de lokalen...
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

•

Wie geen gebruik wenst te maken van de warme maaltijd op school, verwittigt de
Blockendoos zelf. Dit kan op het nummer: 03 484 46 45

•

Om de gemiste leerstof gedeeltelijk op te vangen, zal uw kind in de mate van het mogelijke
oefenmateriaal mee naar huis krijgen.
Vanaf maandag 16 maart communiceren we uitsluitend via mail.
Aan alle gezinnen die op dit moment de briefwisseling nog op papier ontvangen, vragen we
om zo snel mogelijk uw mailadres te bezorgen aan onze school. In het kader van de wet op
privacy gaan we omzichtig om met deze informatie.
Stuur een mail naar secretariaat@basisschoolimpuls.be met het emailadres waarop u
communicatie wenst te ontvangen.
Vermeld in het onderwerp van uw mail de naam en klas van uw kind.
Krijgt u dit bericht al via mail? Dan moet u niets verder ondernemen.

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.
Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-metkinderen-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

