Gemeentelijk Instituut voor Lager en Kleuter onderwijs Merelbeke
met vestigingen Kloosterstraat, Lemberge en Bergwegel

Beste ouder
Beste leerling,
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?

Enkel in uitzonderlijke gevallen (ouders uit de zorgsector en leerlingen die anders opgevangen
worden door de grootouders) kunnen jullie beroep doen op de noodopvang van de school. Dit
om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Alle lessen worden geschorst. De schooluren blijven ongewijzigd.


Voor- en naschoolse opvang: we blijven deze opvang voorzien (blijft betalend).



Opdrachten: De school voorziet voor de leerlingen en kleuters een vrijblijvend aanbod aan
activiteiten en materialen om thuis mee aan de slag te gaan. De activiteiten en materialen
zijn gebaseerd op reeds aangebrachte leerstof. De leerlingen krijgen zo leerkansen om de
leerstof te herhalen en in te oefenen. De school houdt expliciet rekening met leerlingen die
niet over digitale hulpmiddelen beschikken.



Maaltijden: Er worden geen warme maaltijden voorzien (ook geen soep). De kinderen uit de
noodopvang brengen dus hun lunchpakket mee.



Facultatieve verlofdag op maandag 23 maart: op 23 maart is een facultatieve verlofdag
voorzien. Hou er rekening mee dat er die dag GEEN opvang is op school.
We blijven inzetten op de afspraken rond hygiëne.

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