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De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteravond laat 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,
net als de andere maatregelen, in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. vrijdag 3 april 2020.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst. Er worden geen lessen gegeven.
Om de verspreiding tegen te gaan is de basisgedachte : kinderen blijven thuis.
Maar zijn grootouders de enige oplossing of heeft u een beroep in de gezondheids- of de veiligheidssector dan
kunt u gebruik maken van de opvang in school.
Hoe wordt deze opvang in school georganiseerd?
Tijdens de dag worden de kinderen opgevangen door de leerkrachten. Er wordt echter geen les gegeven.
Een bundel met oefenkansen zal ten laatste tegen dinsdag doorgestuurd worden via mail. De mensen die geen
mail hebben kunnen deze ophalen in het secretariaat.
De voorschoolse opvang begint zoals steeds om 07:30 en is betalend.
’s Middags kunnen de kinderen hun boterhammen opeten onder begeleiding, er is geen soep of warme maaltijd
voorzien.
Middagtoezicht blijft ook betalend.
De studie gaat niet door. De kinderen van het lager kunnen aansluiten bij het kleuter voor de naschoolse opvang
vanaf 16:15 tot 18:00.
Er zullen geen thuisrijen zijn.
De toegang tot school blijft beperkt tot de hoofdingang.
Wat kan je als ouder doen?
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.
Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-overhet-coronavirus
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
Voor specifieke vragen naar onze school kan je terecht op pascal.vandenbroucke@kbkscholen.be
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Solidaire kinderopvang in Sint- Paulus

Familienieuws

Deze week was er een eerste infomoment omtrent de solidaire
kinderopvang in Sint- Paulus. Negentien enthousiaste ouders waren op post om een vakantieregeling uit te werken!

Goed nieuws voor Merel Lefevere uit de klas van juf Ilse
(P), want op 6 maart werd
haar broertje Miel geboren.

Cokido, een project van vzw De Stuyverij die samenlevingsprojecten van lokale gemeenschappen stimuleert, gaf toelichting over
het concept. We kregen tips en tricks vanuit andere bestaande
groepen.
Het verslag van de vergadering kan je nalezen op de website.
Deze groep besliste om tijdens de komende zomervakantie al een 3
-tal weken te proefdraaien en dit in de periode tussen 13 juli en 14
augustus.

Van harte proficiat aan de
trotse mama’s en papa’s !

Zin om mee te doen? Wat moet je weten?
• Per dag dat je zelf begeleidt, heb je recht op 4 opvangbeurten
voor jouw kinderen in dezelfde week. Je kan je begeleiding ook verdelen over 2 halve dagen of 2 personen.
•
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Ook Kasper Bamelis (P) heeft
een broertje bijgekregen:
Daan, geboren op 12 maart.

Per opvangweek hebben we minstens 8 gezinnen nodig die willen meedraaien.

De volgende afspraken- en planningsvergadering gaat door op 24
maart om 19 uur op school. Gelieve je aanwezigheid te bevestigen
aan Ellen Coghe voor 20/3.
Kan je niet aanwezig zijn maar wil je wel beroep doen op de opvang?
Geef dan je opvangnoden door en de dagen waarop je eventueel
zelf kan begeleiden, eveneens vóór 20 maart.
Geïnteresseerd of nog vragen?
Geef een seintje aan ellen.coghe@telenet.be

Bosklasfilm
De voorstelling van de bosklasfilm van de zesdejaars werd
naar een latere datum verschoven. Indien de omstandigheden het toelaten wordt de
film vertoond op vrijdag 15
mei 2020.

Zeeklassen L5
Tot onze spijt moeten we naast
veel andere activiteiten ook de
zeeklassen annuleren. Heel spijtig nieuws voor de kinderen van
het vijfde leerjaar die vol verwachting uitkeken naar deze
spannende week!

