Beringen, 13 maart 2020
Betreft: coronavirus – schorsing van de lessen – sluiting school t.e.m. 3 april
Beste ouders, opvoeders
De Nationale Veiligheidsraad heeft gisterenavond 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 t.e.m. 3 april. Er wordt geen lesaanbod voorzien.
We vragen leerlingen uitdrukkelijk om thuis te blijven.

•

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.

•

De klassenraden zullen nadien nagaan hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken,
zodat de leerlingen alle kansen krijgen om de gemiste inhouden bij te werken.

•

We onderzoeken de mogelijkheid om beperkt educatief materiaal aan te bieden via
facebook en/of de website (www.vibosintbarbara.be).

Heb je als ouder gedurende deze periode toch een vraag naar opvang?
•

Wens je gedurende deze periode opvang voor je zoon/dochter? Dan willen we nagaan
of het binnen onze mogelijkheden ligt om dit te organiseren;

•

met bijzondere aandacht voor ouders die actief zijn in de zorgsector of de openbare
diensten.

•

Bij een vraag naar opvang mail naar info@vibosintbarbara.be of telefoneer
naar het tijdelijk noodnummer 0470 04 74 64 voor zaterdag 19 uur.

Wat kan je als ouder verder doen?
•

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren. Gezondheidsdeskundigen
raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

•
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hoesten/niezen/snotteren, zich grieperig voelen). Als deze symptomen optreden,
neem je contact op met de huisarts.
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•

Spreek met je kind over het coronavirus:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-hetcoronavirus

Meer informatie?
•

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

•

Heb je een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

•

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirusvoor-ouders

Bereikbaarheid van de school
•

Heb je gedurende deze periode specifieke vragen of zorgen? Mail dan naar
info@vibosintbarbara.be

•

Of bel naar het tijdelijke noodnummer 0470 04 74 64

Met vriendelijke groeten
De directie
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