Gent, vrijdag 13 maart 2020
Beste ouders,
Lieve kinderen,
L
De overheid heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verspreiding van het coronavirus in te
dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Ze willen vermijden dat kindjes (die vaak ongemerkt het corona-virus
met zich meedragen) en risicogroepen (60- plussers, mensen met een laag immuunsysteem ,…) met elkaar in contact
komen. Men raadt aan de kinderen thuis te houden. Als je geen opvang vindt, kan je terecht op onze school voor
opvang.
1) Wat betekent dit voor onze school?
De lessen gaan niet door van maandag 16 maart tot en met 3 april. Daarna is het paasvakantie. De lessen starten
dus terug op 20 april. We registreren tot dan geen afwezigheden (geen doktersattest vereist).
Als je uw kindje kan thuishouden, doe dat zeker. Voor de ouders die geen opvang kunnen voorzien, is er opvang op
school.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
2) Kindjes die thuis kunnen blijven:
Kinderen uit de lagere school zullen een bundel leertaken voor 3 weken
meekrijgen.
In de agenda staat ingevuld wanneer welke taak gemaakt moet worden.
Het is zeer belangrijk dat de kinderen deze leertaken maken zodat zij
niets vergeten van wat ze geleerd hebben, dus bedankt aan alle ouders
om dit op te volgen.
De kinderen die afwezig waren op 13 maart, kunnen de bundels ophalen
bij de directeur (best ten laatste maandag 16/03 zodat ze dagelijks kunnen
herhalen).

3) Hoe ziet die beperkte opvang eruit?

Er is beperkte opvang voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang
kunnen voorzien. Er wordt stellig afgeraden om grootouders in contact te
laten komen met de kinderen.
Per 15 kinderen is er 1 begeleidende leerkracht op school, met een
minimum aanwezigheid van 2 leerkrachten.

We zorgen voor opvang tijdens de schooluren, er is in de eerste instantie dus geen
buitenschoolse opvang:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8u25 tot 15u45.
Op woensdag: van 8u25 tot 12u00.
Er is geen warme maaltijd mogelijk.
De gewone buitenschoolse opvang kost wordt aangerekend over de middag (12u13u = 1 euro).
Indien u toch eerder/langer opvang zoekt, laat dat dan zeker weten!!

Voor een goede organisatie van de opvang, vragen wij u te mailen
(directie@slckeizerkarel.be) of te telefoneren naar 09 225 05 93 (voorkeur per mail)
en ons te laten weten:
- indien uw kind komt naar de opvang;
- op welke dagen het zal komen;
- van hoe laat tot hoe laat het zal komen.

4) Andere gevolgen m.b.t. de schoolorganisatie
Gezien de korte onderwijstijd tussen de krokus- en de paasvakantie, zal er geen paasrapport zijn.
De (aanmeldings-)periodes om uw kind in te schrijven op een basisschool/secundaire school zullen wellicht
gewijzigd worden; hierover vergadert het LOP Gent volgende week.

5) Wat kan je als ouder doen?



Volg de leertaken in de agenda goed op.



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.



Zorg ervoor dat je (kind) niet in contact komt risicogroepen.

Spreek met je met je kind over het
coronavirus:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
6) Meer informatie?





Bel de school: 09 225 05 93. Mail de school: directie@slckeizerkarel.be
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/coronavirusvoor-ouders

Zorg goed voor jezelf, en voor je naasten door de richtlijnen van de regering goed op te volgen.
Wij hopen jullie allemaal gezond en wel terug te zien op 20 april.
Het schoolteam van Sint Lievenscollege
Mieke Van Belle, directeur

