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Alsemberg 13 maart ’20 

Beste ouders 

 

Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de lessen 

vanaf maandag 16 maart ’20 te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het 

coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  

Wat betekent dit concreet voor onze school? 

 Alle lessen worden geschorst. 

 

 De school voorziet enkel opvang voor de leerlingen van wie de ouders zelf 

geen opvang kunnen voorzien of leerlingen die moeten worden opgevangen 

door hun grootouders. Andere kinderen vragen wij thuis te blijven.  

 

 Opvang: Er worden geen warme maaltijden en soep meer gegeven. Elk kind 

brengt tussendoortje, voldoende drank en boterhammen mee. Bij het 

organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, 

ventilatie…   De voorschoolse en naschoolse opvang blijft georganiseerd zoals 

voorheen en blijft wel betalend. 

 

 De busritten blijven doorgaan voor de kinderen die thuis geen opvang 

hebben.  Hou er wel rekening mee dat de uurregeling kan wijzigen.  Verwittig de 

busbegeleidster wanneer uw kind niet meerijdt.  De schoolbus van Sint-Victor 

(bus Ben) rijdt vanaf maandag niet meer.  

 
 

 De leerkrachten voorzien voor alle leerlingen een werkbundeltje met 

herhalingsoefeningen.  Deze werd vandaag meegegeven.  Wie thuis blijft, werkt 

(dagelijks) in dit bundeltje.  Wie opgevangen wordt op school, brengt dit 

werkbundeltje mee naar school.  

 

 

 Ook op ons digitaal leerlingenplatform ‘www.kweetet.be’ kunnen kinderen 

oefeningen maken en zullen de leerkrachten regelmatig taken klaarzetten.  

Daarnaast heeft iedere leerling ook een overzicht gekregen met boeiende 

websites waarop je herhalingsoefeningen kan maken.  
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 Gelieve de school zo snel mogelijk te verwittigen indien uw kind niet  naar 

school komt.  (02/381.09.28) 

 

 

 Website: www.svbulo.be: informatie, de genomen maatregelen en/of 

veranderingen hieromtrent zullen te volgen zijn op onze schoolwebsite of 

facebookpagina. 

 

 

Al deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. 

Gedurende deze periode worden er ook geen afwezigheden geregistreerd.    

 

 

Wat kan je als ouder veder blijven 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 met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-
met-kinderen-over-het-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 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Benedicte Eykerman 
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