
       Wuustwezel, 13 maart 2020 
 
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. De gezondheidsdeskundigen raden 
ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. 
 

Wat betekent dit voor onze school ? 
• Alle lessen worden geschorst.  

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

• Voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien blijven we opvang op school 
voorzien, gelieve hiervoor de onderstaande strook in te vullen en te bezorgen aan de school via mail 
(directie@vbstriangel.be) of maandag aan de klasleerkracht. Gelieve ook aan te geven of u gebruik 
wenst te maken van Ferm Kinderopvang (Stekelbees). Zij blijven in de mate van het mogelijke ook 
open. De gebruikelijke uren van de opvang en de school blijven behouden. Gelieve deze uren dan ook 
zoals altijd na te leven. 

• Er moeten geen afwezigheidsbriefjes bezorgd worden indien de kinderen thuis blijven. 
De oudste kleuters en de leerlingen van de lagere school krijgen enkele taken mee naar huis. Dit zijn 
herhalingstaken die ze zelfstandig kunnen verwerken. Het is de bedoeling dat ze deze allemaal maken. 
Het spreekt vanzelf dat kinderen die ziekteverschijnselen vertonen zeker thuisblijven zodat de opvang op 
school een veilige plaats kan zijn voor de andere kinderen. 
 

Algemene informatie: 
• Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-

kinderen-over-het-coronavirus 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

• Website met informatie:  https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
 
We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Ook de volgende dagen en weken willen we u 
blijven informeren via de mailinglijst van de nieuwsbrief, via de website en via de Facebookpagina van de 
school. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan altijd via de website! 
We willen heel graag het belang van de preventieve maatregelen benadrukken en rekenen hiervoor op uw 
medewerking. Dankjewel daarvoor. Zorg alsjeblieft goed voor jezelf én voor elkaar! 
Meester Roel 
 

 
Ik, ouder van……………………………………………uit klas…… wens opvang voor mijn kind op de volgende momenten: 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Voorschoolse opvang      

voormiddag      

namiddag      

Naschoolse opvang      
Gelieve aan te kruisen op welke dagen u opvang wenst voor uw kind(eren). 

          Handtekening ouders, 
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