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Update Corona: Nieuwe maatregelen: alle lessen worden geschorst en 
er wordt opvang voorzien   
  
Poppel 13 maart ‘20 

 

Beste ouders 

 

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 vanaf maandag 16 maart t/m 3 april geschorst. Uitgangspunt is om de kinderen 

thuis te houden als dat kan. We blijven echter de opvang verzekeren en dit voor de volgende 

leerlingen: 

 * van wie de ouders in de zorgsector werken en hun aanwezigheid op het werk noodzakelijk is. 

 * die anders opgevangen worden door hun grootouders.  

* van wie de ouders géén enkele andere opvangmogelijkheid hebben. 

 

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun 

grootouders. 

 

We vragen de ouders om daarom een bevraging in te vullen. De link naar deze bevraging vind je hier; 

https://forms.gle/evbdhycVaKq4dTEG8  Op deze manier kunnen wij een inschatting maken hoeveel 

leerlingen gebruik zullen maken van deze (nood)opvang. De voor- en naschoolse opvang zal ook open 

blijven. Aanwezigheden in voor- of naschoolse opvang worden genoteerd zoals andere schooldagen.  

LET OP:  

- Indien uw kinderen niet naar school komen en u zelf voor de opvang instaat, moet u de bevraging 

niet invullen. 

- We zullen einde van de week een nieuwe bevraging bezorgen voor de daaropvolgende week. 

De opvang van de kinderen zal enkel plaatsvinden in Dorp 2. Kinderen van Dorp 60 worden te Dorp 2 

verwacht. 

Er worden tijdens de (nood)opvang geen lessen gegeven. We voorzien vervangende activiteiten. 
Leerkrachten lagere school voorzien vandaag ook wat werkjes die de kinderen thuis kunnen maken. 
Het is geen vakantie. Dus we vertrouwen er op dat ook thuis de kinderen nog wat oefenen a.h.v. 
bezorgde materialen. 
 
We kregen vandaag ook een melding van een besmetting in de directe omgeving van enkele 
kinderen. Deze kinderen zijn thuis en de ouders van de desbetreffende klassen 2KA en 3A zijn op de 

hoogte gebracht. 
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Bijkomende afspraken vanaf maandag 16 maart: 

- Er worden geen ouders toegelaten op school. We vermijden zoveel mogelijk contact tussen 

kinderen en volwassenen. 

- Kinderen die worden gebracht naar de voorschoolse opvang of daar opgehaald worden, 

blijven in de gang wachten aan de deur. De begeleiders van de opvang zullen dan het kind 

(kinderen) opvangen of gaan halen. 

Indien geen gebruik gemaakt wordt van de voor- en/of naschoolse opvang, worden de 

kinderen gebracht naar de vestiging te Dorp 2. Men brengt het kind via de toegang achter de 

sportzaal. ALLE kinderen nemen afscheid aan de blauwe poort. 

- Ophalen van de kinderen gebeurt aan de blauwe poort. De toezichthoudende leerkrachten 

zullen de kinderen begeleiden tot aan de poort. 

- Het schoolbusje zal NIET rijden. 

- Rapporten zullen uitgesteld worden. 

 

De school zal na overleg met schoolbestuur nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt 
daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.   
 
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/hoe-spreek-je-
met-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-voor-

ouders 

 
Meester Guy, directie 
directie@denegensprong.be  
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