Avelgem, 13 maart 2020.

UPDATE CORONAVIRUS
Beste ouder(s)
Waarschijnlijk heeft u via de media reeds vernomen dat er sinds onze brief van
gisteren heel wat gewijzigd is.
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 enkel voor de
kinderen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor kinderen 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 de huidige
maatregelen i.v.m. hygiëne, ventilatie....
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
De leraren blijven op school aanwezig en verzorgen de opvang van de aanwezige
kinderen. Er worden géén lessen gegeven. Alle andere activiteiten worden
natuurlijk ook uitgesteld.
’s Middags kunnen er wel géén warme maaltijden worden voorzien ! Gelieve je
eigen picknick te voorzien.
De ochtend- en avondopvang gaat ook gewoon door.
Na de paasvakantie nemen we met het team de nodige maatregelen om de
uitgesteld leerstof bij te werken. Je krijgt daarover tijdig de nodige informatie.
We raden de leerlingen van het lager wel aan om het technisch lezen te
onderhouden. De leerkrachten zorgen voor leesmateriaal.
Voor andere leerstof ligt dit moeilijker. We willen vermijden dat leerlingen verkeerde
instructies krijgen. De leraren zorgen wel voor materiaal op Bingel.
We blijven de richtlijnen van de overheid opvolgen en houden u via mail en via de
website op de hoogte van eventuele wijzigingen in de maatregelen.
En natuurlijk blijven alle preventiemaatregelen van toepassing.
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