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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.  

• Ouders die voor opvang kunnen zorgen, houden hun kinderen thuis. 

• Lukt dit echt niet (bv. wegens enkel opvang mogelijk door kwetsbare groepen), dan is er opvang op 

school.  

➔ Let op: Er is geen schools aanbod en geen huiswerkbegeleiding. 

• De voor- en naschoolse opvang blijft zoals voorheen.  

• Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t/m 3 april 2020. 

• Bij nieuwe maatregelen zullen we dit met u communiceren via mail / op onze website. 

• Er moeten geen afwezigheidsbriefjes bezorgd worden. 

 
Wat moet je als ouder doen als je je kind thuis houdt? 

Je hoeft ons niet te contacteren.  We gaan ervan uit dat u opvang gevonden heeft. 
 
Welke stappen zet je als je kind toch naar school moet? 

Gelieve het inschrijvingsformulier voor opvang op onze website in te vullen.  Je kan dit week per week doen.  
Zo krijgen wij zicht op de hoeveelheid kinderen. Dank om dit in orde te maken. 
 
Lessen worden opgeschort, maar het is nog geen vakantie… 

Voor de leerlingen van de lagere school voorzien de leerkrachten oefenmateriaal zodat de gekende leerstof 

niet verloren gaat.  De leerkrachten communiceren via opdrachtenblad of via mail.  Ga zeker ook een kijkje 

nemen op Bingel.  Onze leerkrachten zetten daar opdrachten klaar.  Je kan ook vrijblijvend oefenen op het 

eiland.  Bingel heeft hun aanbod uitgebreid.  Wij kunnen de resultaten van de gemaakte oefeningen opvolgen.  

Moest je vragen hebben, mag je steeds mailen naar de leerkracht via klasmail. 

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-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 

Hebt u een vraag of een probleem, gelieve dan juf Anke te contacteren. 
 via mail: directie@materdeigooreind.be 
 
We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. We willen heel graag het belang van de 
preventieve maatregelen benadrukken en rekenen hiervoor op uw medewerking. 
 
 

Het schoolteam 
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