Beerzel, 16 maart 2020
Beste ouder(s),
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.
Met dit schrijven formuleer ik graag de richtlijnen i.v.m. onze verdere schoolorganisatie.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Vanaf 04/04/20 tot en met 19/04/20 is het paasvakantie.
-de school zal vanaf ma. 16/03/20 zijn lessen opschorten. D.w.z. dat er geen les gegeven wordt
in onze school.
Er wordt beoogd zo weinig mogelijk kinderen aanwezig te hebben, zodat het samenkomen van
een grote groep mensen wordt vermeden.
-Er wordt gestart met het organiseren van opvang voor ouders die werkzaam zijn in de
zorgsector of enkel kunnen rekenen op de grootouders. Ik reken er dan ook op dat dit
gerespecteerd wordt. Echter zal dit halfwekelijks steeds geëvalueerd worden naar haalbaarheid.
Dit omwille van wel/niet voldoende aanwezigheid van personeelsleden van de school. Ieders
gezondheid primeert immers !
-Bij het organiseren van de opvang houden we nog steeds rekening met alle voorgaande
geldende richtlijnen i.v.m. hygiene, alert te zijn voor ziektebeelden, naar huis te laten gaan bij
ziekte.
-De opvang start vanaf 8u45 en loopt tot 16u10 (maandag, dinsdag, donderdag)
8u45 tot 12u05 (woensdag)
8u45 tot 15u20 (vrijdag)
-tijdens de periode van opvang wordt er GEEN WARM ETEN geserveerd. Enkel het
nuttigen van zelf meegebrachte boterhammen is mogelijk.
-de avondlezing op 16/03/20 rond ‘straffen en belonen’ wordt geannuleerd. Deze gaat
NIET DOOR.
-er wordt een gespreid afhaalmoment georganiseerd voor de lekkernijverkoop, zijnde
op woe. 18/03, tussen 8u45 – 12u15 + do. 19/03, tussen 8u45 – 16u15 + vrij. 20/03,
tussen 8u45 – 15u15. Op die manier wordt er zorg gedragen om een grote
samenkomst van mensen te voorkomen. De ingang tot de lekkernijverkoop zal worden
voorzien langs de inkomdeuren van de grote refter zelf (langs de speelplaats). Zo
hoeft niet iedereen doorheen het hele schoolgebouw. Gelieve dit te respecteren a.u.b.
-het vlaaienloten op 21/03/20 wordt geannuleerd. Deze gaat NIET DOOR.
-de schoolwebsite zal fungeren om communicatie te publiceren, nl. op de startpagina.
www.bs-drjozefweyns.be
-de leerkrachten van de lagere school formuleren opdrachten voor de kinderen zodat
het leerproces niet volledig stilvalt. Gaande van invulopdrachten in de schriften tot
oefenmomenten op Bingel.
-de turnzakken werden vandaag mee naar huis gegeven om nog eens grondig te
wassen. Zo kan er fris gestart worden na de paasvakantie  .

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook
hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts.
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Spreek met uw kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-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-voor-ouders

VERZORG JULLIE GOED ALLEMAAL !
Warme groet van ons allen,

Schoolteam & Cynthia, directie
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