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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?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de noodopvang verzekeren voor de leerlingen van wie
ouders zelfs 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...
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
KINDEREN DIE THUIS KUNNEN BLIJVEN, BLIJVEN THUIS!
ZIEKE KINDEREN BLIJVEN THUIS!
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
Er kunnen GEEN warme maaltijden besteld worden, dus lunch meegeven.
De voor- en naschoolse betalende opvang door Kinderkuren stad Leuven blijft eveneens
noodopvang voorzien volgens dezelfde uurregeling. Dit alvast voor de week van 16 t.e.m. 20
maart. Voor de weken nadien communiceren we zo snel mogelijk.
De school voorziet in de mate van het mogelijke leerstof en oefeningen om thuis te maken voor
de kinderen uit de lagere school. Volgende maandag krijg je hierover meer informatie via mail.
Gelieve via de link te laten weten welke dagen je kind naar school komt.
Klik HIER
WAT KAN JE ALS OUDER DOEN?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals 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-jemet-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-voorouders
Met vriendelijke groet namens het schoolteam,
Esther Wallace en Jan Leenaerts

