CORONAVIRUS – SCHOLEN

13 maart 2020
Beste ouder(s)
De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteravond 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?
Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn alle lesactiviteiten geschorst.
Vanaf maandag 20 april 2020 starten we opnieuw.
Wij proberen op school in beperkte opvang te voorzien tijdens de normale schooluren. De opvang wordt
voorzien voor kinderen die niet door hun ouders of door personen die niet tot de risicogroep behoren,
kunnen opgevangen worden. Kinderen die opgevangen kunnen worden, vragen we om niet te komen.
Om de noodopvang praktisch te organiseren, vragen we dat alle ouders de link aanklikken die reeds met
een eerste mail doorgestuurd werd, en die je ook in deze mail vindt. Je hoeft het formulier slechts 1 keer in
te vullen (https://forms.gle/caexMrhrqN2CgUEn6 )
Er worden geen afwezigheden geregistreerd. Je hoeft daarom geen afwezigheidsbriefje binnenbrengen.
De bestelling van de paasboeken werd geannuleerd. Wil je toch een paasboek, dan kan je rechtstreeks bij
Uitgeverij Averbode terecht: www.uitgeverijaverbode.be/paasvakantieboeken
De lessen Sportsnack voor L4-BOF-klas gaan niet door. Het inschrijvingsgeld zal na de paasvakantie terug
meegegeven worden.
Om niet in vakantiemodus te geraken, geven we volgende suggesties:
 Lezen van een (of meerdere) boeken;
 Oefenen op Bingel of Kweetet (wiskunde, taal, spelling, Frans…);
 Oefenen van de lettertjes, lezen van woordrijtjes, oefenen van splitskaartjes (eerste leerjaar);
 Oefenen van maal- en deeltafels;
 Oefenen volgens de tips die de leerkracht in de klas gaf;
 …
Op onze schoolwebsite www.heilig-hart.be vind je ook suggesties voor educatieve websites waar je leerstof
op een speelse manier kan inoefenen en herhalen.
Wat kan je als ouder nog 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 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-voor-ouders

