
  
 

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 geschorst maar de school blijft open voor noodopvang binnen de gewone 

schooluren (van 08u15 tot 15u30).  

Wij blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen. Kinderen die symptomen vertonen, 

dienen thuis te blijven. Indien de symptomen opgemerkt worden op school, contacteren we 

de ouders om de kinderen te komen halen.  

Er zullen geen warme maaltijden kunnen  besteld worden. Kinderen die uit noodzaak toch 

naar school komen brengen daarom lunchpakket, tussendoortjes en een drankje mee. 

De studiedag voor de leerkrachten op woensdag 18 maart gaat niet door. Op deze dag zorgt 

de school ook voor noodopvang van 8u15 tot 12u05. 

De voor-en naschoolse opvang blijft open voor dezelfde doelgroepen. 

Deze maatregelen gaan in op maandag 16 maart en duren tot en met 3 april 2020, gevolgd 
door de paasvakantie. Voor deze periode dienen geen afwezigheidsattesten ingediend te 
worden. 
 
Wat kan je als ouder doen? 

De bedoeling van deze maatregel is om sociale afstand te creëren.  

Probeer in eerste instantie zelf voor opvang te zorgen voor uw kind(eren) of ga te rade bij 

familie of buren. 

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

mensen uit de risicogroep (65-plussers, mensen met een zwakke gezondheid,…).  

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Hoe spreek je als ouder met je kind over het coronavirus? 
 
Op de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-

coronavirus vindt u hierover enkele handige tips.    

 
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 
 
We houden jullie op de hoogte via onze website en mail. 
Richt alle vragen rond de coronamaatregelen naar de directie op 
directie@kleuterschoolvinderhoute.be a.u.b. 
 

Ons advies is om kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. 

 

Mieke Dhoore 
Directie kleuterschool De Speelfontein 
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