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Eeklo, vrijdag 13 maart 2020

Schorsing lessen door coronavirus
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.
•
•

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Gedurende deze periode worden geen afwezigheden geregistreerd. Kinderen die afwezig
zijn moeten dus geen doktersbriefje binnen brengen.

Wat betekent dit praktisch voor onze scholen?
•
•

•
•
•
•

Er wordt geen les gegeven.
We voorzien enkel in opvang voor leerlingen:
o waarvan de ouders werken in de zorgsector
o die anders opgevangen worden door hun grootouders en bij niemand anders
terecht kunnen.
Er zijn geen warme maaltijden. Iedereen brengt lunch en voldoende tussendoortjes mee.
Zieke kinderen (hoesten, lichte koorts, grieperig gevoel,…) blijven hoe dan ook thuis!
Kinderen die ziek worden op school moeten onmiddellijk opgehaald worden.
De buitenschoolse opvang van Stad Eeklo gaat gewoon door.

Wat kan je als ouder doen?

•
•
•
•

We vragen met aandrang om zoveel mogelijk alternatieve opvangvormen te zoeken.
Denk na hoe je je netwerk kan inschakelen: buren, familie, vrienden, afwisselend
voor elkaars kinderen zorgen,...
Hoe minder kinderen er naar de opvang op school komen, hoe beter we kunnen
zorgen voor een goede hygiëne en hoe kleiner de kans op besmetting. Dit is goed
voor jouw kind en goed voor het stoppen van de verspreiding van het coronavirus.
Het is ieders verantwoordelijkheid om mee te werken aan het indijken van de
verspreiding van het coronavirus. We krijgen in deze geen tweede kans!
Contacteer ons bij vragen of zorgen. Dit kan via telefoon 09/377 47 67 of email
info.sintjozef@coltd.be of directie.sintjozef@coltd.be. We blijven bereikbaar
tijdens de schooluren.

Mogelijks wordt er later nog beslist dat scholen volledig zullen sluiten. Als u op dit moment
nog geen opvang heeft, is het zinvol om al een mogelijke oplossing te zoeken.

Praktische afspraken voor onze school:
- vanaf maandag zal St-Janneke sluiten, na de paasvakantie gaan we daar terug open.
- kleuters van St-Janneke worden op de locatie St-Jozef (Abdijstraat) opgevangen.
- wie toch naar de opvang komt kan énkel om 8u15 of 13u10 aankomen op school.
- kinderen kunnen op elk moment worden opgehaald, mits volgen van instructies.
HOE? Iedereen die zijn/haar kind afhaalt MOET zich aanmelden bij het secretariaat + de uitchecklijst
handtekenen. Niemand gaat zelf de gebouwen verder binnen.
- voor de lagere school: omdat we ‘onderwijs’ belangrijk blijven vinden zullen we in de loop van
volgende week met u communiceren. Maandag bespreken we dit met ons team. Hou uw mailbox in
de gaten & volg onze communicatie goed op. Dankuwel.

We hopen iedereen na de paasvakantie gezond en wel terug te zien.
Draag zorg voor elkaar!

Team St-Jozef & St-Janneke
Directeur Leen
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-voorouders

