13/03/2020

BELANGRIJKE BRIEF : CORONA-MAATREGELEN
WAT?
Er worden geen lessen gegeven op school.
Alle kinderen blijven best thuis bij de ouders.
Geen kinderen door de grootouders laten opvangen.
Er is noodopvang voor de kinderen:
van wie beide ouders moeten werken
van wie ouders werken in de zorgsector en de veiligheidssector

WANNEER?
Maandag 16/03/2020 tot en met vrijdag 03/04/2020
Maandag 06/04/2020 tot en met vrijdag 17/04/2020 is er paasvakantie

BELANGRIJK!
1) Alle recente info over onze school zie je op de website.
=> www.basisschoolst-jozef.be/
Of bel tijdens de schooluren: 056/ 22 66 39

2) Blijf goed opletten voor de symptonen (koorts, hoesten), neem contact op met je
dokter als je denkt dat er iemand ziek is in je gezin.
3) Hier vind je nog info:
www.info-coronavirus.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
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Je kind moet naar de opvang komen de komende weken.
Wat zal er op school gebeuren?

• Er is betalende opvang van 7u tot 8u en van 16u tot 18u.
• Er kan enkel lunch gegeten worden, geen soep, geen warme
maaltijden.
• Er zijn geen rijen om 16u.
• Er is geen studie, huiswerkklas, naschoolse activiteit, logo,..

•

•
•

De kinderen worden in leeftijdsgroepen verdeeld. Per groep zal een leerkracht
opvang doen. Dit is geen les. Dat kan een buitenactiviteit zijn, zelfstandig werk in
werkbundels, sportactiviteit,..
Er zijn geen activiteiten met externen. Enkel leerkrachten en personeel zijn op school
toegelaten
Op vrijdag 27/03/2020 is de school gesloten er is geen opvang voor kinderen. Dan is
er pedagogische studiedag

Je kind komt niet naar school?
Wat doet mijn kind thuis?

•
•
•
•

De klasleerkracht gaf zelfstandig werk mee met je kind. Dit werk mag gemaakt
worden. Maak niks in de werkboeken wat de leerkracht niet aanduidt.
Vanaf dinsdag zullen werkbundels op school kunnen afgehaald worden. In deze
bundels kan je kind oefenen.
Bekijk regelmatig de schoolwebsite, daarop zal de nodige info komen.
Online kan je kind heel wat oefenen: via Bingel, computermeester
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