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Strombeek, 13 maart 2020

Update 13 maart 2020: alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien
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.
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
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.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Vrijdag 13 maart
gaan de lessen, indien mogelijk gewoon door.



De school voorziet opvang voor zij die het echt nodig hebben vanaf maandag 16 maart om 7u
tot 18u. De betaling voor de opvang wordt behouden zoals in het schoolreglement
beschreven staat. De opvang tijdens de lestijden is dus niet betalend.



De school is enkel toegankelijk via de zwarte poort. Kinderen die normaal rechtstreeks in Ons
Huis worden afgezet, komen nu ook naar het hoofdgebouw via de zwarte poort.



Er is géén kiss&ride.



De zwarte poort sluit om 8u30 en gaat terug open om 15u25. De kinderen moeten ten
laatste om 8u30 op school zijn. Er is geen mogelijkheid om uw kind vroeger af te halen.



Alle bestellingen van soep en warme maaltijden werden geannuleerd van maandag 16 maart
2020 t.e.m. 3 april 2020. De kinderen die naar de opvang zouden komen wegens geen
andere optie moeten hun boterhammen meebrengen. Er is geen mogelijkheid om dingen op
te warmen.



Alle externe initiatieven (zwemmen, bib, uitstappen, …) blijven geannuleerd.

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 met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Vrije Gesubsidieerde Basisschool Sint-Jozef
Sint-Amandsplein 31
1853 Strombeek-Bever



Tel. 02 267 16 85
E-mail : secretariaat@sint-jozefsschool.be

Wil je tijdens de komende weken de geziene leerstof inoefenen, dan hebben de leerkrachten
voor de eerste week reeds een oefeningenbundel en/of werkboeken meegegeven. Probeer
hier dagelijks in te werken volgens de afgesproken richtlijnen. Deze werden door de
klasleerkracht medegedeeld. Voor de daaropvolgende weken zullen er nog instructies
volgen.

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 groeten,
De directie
(Bron: onderwijs.vlaanderen.be)

