
Beste ouders, 

 

Het coronavirus heeft ons land en de wereld in zijn greep. 
Wat de komende dagen en weken zullen brengen, is onvoorspelbaar. Dag na dag verandert de 

situatie en worden maatregelen bijgestuurd. 

 

Voorlopig verandert er niets aan onze noodopvang op school.  

Uit praktische overwegingen wordt er vanuit alle scholen van Lievegem gevraagd om vooraf in te 

schrijven indien u wil gebruik maken van de voorschoolse opvang De Speelhut, de noodopvang op 

school en/of de naschoolse opvang De Speelhut. 

Indien u hier deze week nog wil gebruik van maken, vragen we om dit via onderstaande link in te 

vullen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFex2x0s3ERcVYQg3aBNPNKvzkZQIB_n98t-

SEiCQhXhbREA/viewform?usp=sf_link 

Deze inschrijving is niet bindend: verandert jullie situatie thuis in de loop van de week, kan dit gerust 

worden aangepast. Geven jullie dan wel een seintje? 

Donderdag krijgen jullie de link voor de inschrijvingen van volgende week. 
 
 
De leerkrachten zullen in de loop van de komende weken regelmatig leuke tips door sturen om thuis 
aan de slag te gaan met de kleuters.  Houd ook onze facebookpagina in het oog voor ideeën en tips. 
 
 
Ondertussen krijgen we meer en meer berichten dat mensen in onze dichte omgeving ziek zijn en 
koorts hebben.  Deze mensen worden niet allemaal getest dus het is heel belangrijk dat iedereen al 
de hygiënische maatregelen nauwlettend toepast voor de komende weken.  
- Afstand houden: 1.5 meter, geen handen geven, geen gezoen. 
- Nieshygiëne: moet je niezen of hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van 
je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
- Handhygiëne: Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik 
van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat. 
- Neem preventief je temperatuur: 2 maal per dag. Indien verhoogd of andere ziekteklachten, neem 
contact op met je huisarts en blijf thuis. 
- We vermijden overvolle ruimtes en plaatsen met veel mensen . B.v. overvol openbaar vervoer, 
overvolle ruimtes ,… 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFex2x0s3ERcVYQg3aBNPNKvzkZQIB_n98t-SEiCQhXhbREA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFex2x0s3ERcVYQg3aBNPNKvzkZQIB_n98t-SEiCQhXhbREA/viewform?usp=sf_link


 
Verder wil ik jullie meedelen dat vanuit de gemeente Lievegem, vanaf vandaag alle gemeentelijke 
speelpleinen  worden afgesloten. 
 
 
Ik wens voor iedereen veel goede moed om deze moeilijke periode door te komen en wens jullie 
zeker en vast een goede gezondheid toe. 
 
Groeten, 
Mieke Dhoore 
 

 


