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Beste ouders

Wilrijk, 13 maart 2020

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.
In overleg met alle andere Wilrijkse Katholieke basisscholen werden volgende zaken afgesproken:
 Als er opvang is, moet uw kind thuisblijven. Er is een duidelijk advies om kinderen zoveel
mogelijk thuis te houden.
 Er is geen voor- of nabewaking, noch studie, handbal, muziekuurtje, typen, haken,…
 De poort opent om 8.10 u. Kinderen worden ten laatste afgehaald om 15.45 u.
 Kinderen worden aan de glazen deur afgezet en opgehaald. Begeleiders komen dus niet mee
binnen.
 De school zal telefonisch bereikbaar zijn tijdens de schooluren.
 Kinderen die afwezig zijn, zijn gewettigd afwezig en hoeven dus geen briefje af te geven.
(periode 16/3 tot 3/4)
 Er worden geen inschrijvingen van nieuwe kinderen gedaan. Die worden verschoven naar
een later moment.
 Het lesaanbod zal na de paasvakantie starten waar we nu geëindigd zijn. (op 13/3)
Al deze maatregelen gaan we regelmatig evalueren en bijsturen waar nodig.
Verdere informatie van de school wordt overwegend via GIMME verstuurd. (ook website) U mag
zondag in de late namiddag nog een extra bericht via GIMME verwachten.
Meer informatie?
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
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