Avelgem, 19 maart 2020.

UPDATE CORONAVIRUS
Beste ouder(s)
Gisteren (woensdag 18 maart) zijn de verstrengde maatregelen om het coronavirus
af te remmen ingegaan.
De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de lessen te schorsen en dat
scholen voor opvang moeten voorzien tot de paasvakantie blijft gelden.
Ondertussen werden ons wel een aantal extra-richtlijnen i.v.m. de opvang op school
meegedeeld en een aantal richtlijnen werden nog eens duidelijk herhaald:







Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteert
de school meteen de ouders. Het kind wordt in een apart lokaal ondergebracht
tot de ouders het komen ophalen.
Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die
thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
Als het echt niet mogelijk is om je kind op te vangen, dan kan het op
school opgevangen worden.
Als de school hierover twijfels heeft, dan zal de school een attest of
bevestiging van de werkgever vragen.
Concreet moeten we opvang voorzien op school voor:
(gezonde) kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale
sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen en niet
de mogelijkheid hebben om thuis te werken.

We vragen ook aan hen om toch eerst zelf te zoeken naar eventueel andere
oplossingen. Bv. een thuiswerkende partner…


De voor- en naschoolse opvang blijft ook open op dezelfde uren zoals
normaal.

Bij het organiseren van de opvang blijven we natuurlijk rekening houden met de
huidige maatregelen i.v.m. hygiëne, ventilatie....
Op school worden er géén lessen gegeven. We voorzien wel voldoende materiaal
om ervoor te zorgen dat de huidige periode geen vergeet-periode wordt.
Daarom sturen de leerkrachten via mail geregeld ook tips, materialen, … door naar
de leerlingen. Dit is geen verplicht werk, maar op die manier blijven kinderen toch
actief met leerstof bezig.
We rekenen op ieders begrip en medewerking !
Directies en schoolteam

