Vrije Basisschool
Broekstraat 29 - 9255 Buggenhout
Tel. 052 35 74 59 (directie - kleuters)
052 35 18 16 (secretariaat – lagere school )
Website: www.vbsopstal.be
E-mail: info@vbsopstal.be

Beste ouder(s)
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere
verspreiding van het coronavirus in te dijken en zo de kwetsbare groepen te beschermen. Deze
maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst.
Opvang? Ja, maar…
Aan werkende ouders wordt door de overheid gevraagd om zo veel mogelijk te telewerken of creatief
te zijn in het bedenken van een oplossing.
De opvang wordt uitsluitend georganiseerd:



Voor kinderen die enkel door de (oudere) grootouders kunnen worden opgevangen.
Voor kinderen wiens ouders in de zorg werken en geen andere opvangmogelijkheid
hebben.

In de andere gevallen raden wij af om uw kind naar school te brengen, dit om
gezondheidsredenen in het belang van uw kind.
We willen alle ouders vragen om die maatregelen te respecteren. De hoofddoelstelling is
immers om verdere besmettingen tegen te gaan.
Bij het organiseren van de opvang rekenen we erop dat dit dus enkel van toepassing is voor kinderen
die anders geen opvangmogelijkheid hebben.

Er wordt niet voorzien in warme maaltijden. Kinderen brengen tussendoortje en lunchpakket mee.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
Wie geen opvang kan voorzien, willen we vragen ons hiervan via mail (Vera.Vermeir@vbsopstal.be)
op de hoogte te brengen. Opgelet! Maandag 16/03 = verlofdag dus GEEN opvang!

Deze periode beschouwen we niet als een extra vakantie. De kinderen van de lagere school
zullen opdrachten meekrijgen. De leerkrachten brengen de kinderen hiervan vandaag verder
op de hoogte.
Alvast dank voor jullie medewerking.
Directie en leerkrachten VBS Opstal
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