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Alle lessen worden geschorst en er wordt noodopvang voorzien op school
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.
Daarom is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk kinderen naar school komen.
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart 2020 en duurt tot en met 3 april 2020, gevolgd door
de paasvakantie. Voor deze periode dienen geen afwezigheidsattesten ingediend worden.
Er gaan geen lessen door op scholen.
Scholen voorzien noodopvang voor bepaalde doelgroepen: kinderen die normaal bij de opa en oma
terecht zouden komen, kinderen van ouders die in de zorg werken of een beroep uitoefenen dat de
openbare orde aanbelangt en zij voor wie de ouders gewoonweg geen opvang kunnen voorzien.
De school is open voor noodopvang binnen de gewone schooluren.
We respecteren voor onze noodopvang de gewone regels voor het brengen en halen van kinderen.
Ook de rijbegeleiding voor voetgangers en fietsers blijft.
Alle activiteiten en afspraken worden geannuleerd. Als een activiteit op een later moment kan
doorgaan, dan zullen we dit laten weten. Ook de spelletjesnamiddag van het oudercomité op zondag
19 april gaat niet door.
Er zijn geen warme maaltijden en er is geen soep tot en met 3 april. Indien nodig is een lunchpakket
verplicht. Voor tussendoortjes en het lunchpakket blijven dezelfde regels. Kleuters brengen ook per
dagdeel (voor- en/of namiddag) een tussendoortje mee, want er is geen soep.
Samenwerking gemeentelijke kinderopvang Lievegem
De gemeentelijke kinderopvang Pardoes op onze school voorziet ook noodopvang op de normale
tijdstippen. De gemeente Lievegem stuurt een mail naar alle ouders van kinderen die bij hen
ingeschreven zijn.
De gemeente Lievegem laat ook weten dat alle evenementen geannuleerd worden. Openbare
gebouwen zullen gesloten zijn. Voor dringende vragen kun je best telefonisch (09 396 23 00) contact
opnemen.

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:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Spreken met kinderen over het coronavirus:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus%20

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door mensen
uit de risicogroep (65-plussers, mensen met een zwakke gezondheid,…).
Wij blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen. Kinderen die symptomen vertonen, dienen
thuis te blijven. Indien de symptomen opgemerkt worden op school, contacteren we de ouders om
de kinderen te komen halen.
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.

Noodopvang in Twinkel?
Wij moeten het schorsen van de lessen respecteren. Op school zal dus enkel noodopvang mogelijk
zijn. Gelieve onderstaand strookje mee te geven met uw kind als het volgende week noodopvang op
school nodig heeft.

Hoe houden wij, het Twinkelteam, contact met jullie?
Wij voorzien 3 kanalen om jullie de nodige info te bezorgen de komende 5 weken:
- E-mail: voeg zeker directie@basisschooloostwinkel.be toe aan je contactpersonen.
- Website: de laatste en juiste info staat altijd op onze hoofdpagina.
- Ad valvas: alle brieven en richtlijnen hangen we op in het bord aan de schoolingang.
Wij zijn tijdens de schooluren bereikbaar op ons telefoonnummer 09 377 26 08.
De directie van de school kun je mailen via directie@basisschooloostwinkel.be.

Leren en oefenen
Wij raden aan dat alle kinderen uit de lagere school blijven oefenen! Wat ons betreft is dit een
“moetje”. Dagelijks inoefenen en herhalen van de geziene leerstof is noodzakelijk.
In eerste plaats hebben de schoolse hoofdvakken taal, wiskunde en Frans nood aan dagelijks
oefenen. Lezen en schrijven zijn essentiële vaardigheden, vergeet het niet om dit dagelijks te doen.
Bingel.be is ons online oefenplatform. Daar zullen leerkrachten oefeningen blijven klaar zetten. We
zullen toegang hebben tot het volledige eiland. Ook de boekenkast is gratis beschikbaar op Bingel.
Alle gemaakte oefeningen in de werkboeken kun je opnieuw maken als oefening. Onafgewerkte
oefeningen kunnen afgewerkt worden. Kinderen krijgen vandaag alle werkboeken mee.
Enkele andere zinvolle oefenwebsites zijn:
- www.computermeester.be
- www.zouaafsoft.be
Opgelet! Het heeft geen zin om nu voorop te lopen met leerstof. Je hoeft geen leerstof te oefenen
die in de klas nog niet aan bod kwam. We bekeken de planning en zullen na de paasvakantie inzetten
op de minimale doelen van elk leerjaar en zo een vlotte overgang naar het volgende leerjaar mogelijk
maken.
Alle klasleerkrachten van de lagere school zullen volgende week een mailtje sturen naar de ouders
van hun klas met verdere tips per leerjaar.

Vriendelijke groeten
Het Twinkelteam

Mijn kind ……………………………………………………….. komt deze week naar de noodopvang op school op:
o Maandag 16 maart voormiddag
o Maandag 16 maart namiddag
o Dinsdag 17 maart voormiddag
o Dinsdag 17 maart namiddag
o Woensdag 18 maart voormiddag
o Donderdag 19 maart voormiddag
o Donderdag 19 maart namiddag
o Vrijdag 20 maart voormiddag
o Vrijdag 20 maart namiddag

Naam en handtekening ouder: …………………………………………………

