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www.klavertjedrie.be

Beste ouder,
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?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren 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 dienen we ook rekening te houden met hygiëne,
afstand, ventilatie... Deze opvang dient enkel als noodopvang (de overheid vraagt te
vermijden dat grote groepen leerlingen op school samenkomen).
De voor- en nabewaking zullen plaatsvinden op de speelplaats. Bovendien is het de
bedoeling dat de kinderen aanwezig zijn vanaf 8.30 uur tot 15.30 uur.
• De opvang is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en
de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken. De overheid wil er
zo voor zorgen dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen blijven
draaien.
• Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen
worden, is er zeker opvang. Oudere mensen zijn een risicogroep, de overheid wil
dat zij zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan mogelijke besmetting.
Deze maatregel gaat in vanaf vandaag en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
Wat kan je als ouder doen?
De minister heeft opgeroepen om de leerlingen betrokken te laten blijven bij het
schoolse. Vandaar dat in elk leerjaar leermateriaal meegegeven wordt dat hiervoor thuis
ingezet kan worden. Dit bevat geen nieuwe leerstof maar dient echter om het geleerde
te onderhouden. De leerlingen zullen hierop achteraf niet geëvalueerd worden. Toch
vragen we met aandrang hiervoor tijd te maken gedurende deze periode van
afwezigheid (niet lezen voor een kind van het 1ste leerjaar gedurende 5 weken bvb. zorgt
voor een ernstige storing in de leesontwikkeling).

Klavertje 3: groep 1 en 2
Sint-Willebrordusstraat 29 2960 Brecht

03/660 07 70 (secretariaat)

groep1@klavertjedrie.be (groep1)
directie@sint-michielschool.be (groep2)

Kinderen kunnen ten allen tijde het Bingelplatform raadplegen. Hierop staan vele
boeiende en leerrijke opdrachten. Een ander platform is bvb. ook www.xnapda.be dat
deze periode ook gratis gebruikt kan worden.
En wat juf Lies zeker aanraadt, is elke dag te bewegen in de open lucht; touwtje
springen, spelen met de bal, tuimelen, klimmen, …
En verder nog …
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 met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
Meer informatie?
•
•

De meeste recente info zal steeds op de schoolwebsite te vinden zijn via een
melding.
Tijdelijk callcenter opgestart vanuit de gemeente Brecht
Om de massa vragen over Corona op te kunnen vangen, start de gemeente
vandaag vanaf nu tot 19.00 uur (vrijdag 13 maart) een tijdelijk callcenter op. Heb je
specifieke vragen over Brechtse maatregelen, bel dan gratis naar 0800 23 310.
Ook zaterdagvoormiddag van 08.00 tot 12.00 uur is het nummer open voor vragen.
Meer informatie en laatste updates op;
https://www.brecht.be/nieuws/brechtse-maatregelen-coronavirus

•

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/coronavirusvoor-ouders
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