Betreft: maximale quarantaine
Kontich, 19 maart 2020
Beste ouders,
In de coronacrisis veranderen de richtlijnen nu bijna elke dag. Eerst en vooral willen we jullie alvast bedanken voor de
inspanningen die jullie de voorbije dagen geleverd hebben om de noodopvang op school en het leren vanuit thuis mee mogelijk te
maken.
Zoals jullie wellicht in de media vernamen, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de maatregelen te verstrengen om de
verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Ook onze scholen vallen onder de
algemene maximale quarantaine maar worden niet gesloten. Dit betekent dat de noodopvang blijft doorgaan op school, maar wel
alleen voor kinderen van cruciale sectoren. De overheid zal deze lijst bekend maken en actueel houden. Natuurlijk moet je altijd
vermijden dat grootouders moeten instaan voor de opvang.
Naast de nodige zorgen voor ieders gezondheid, proberen we ook de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. Onze
leerkrachten gingen aan de slag om onderwijs vanop afstand te voorzien. Ook in de periode van de maximale quarantaine willen
we dit verder waarmaken. We vragen uitdrukkelijk om de meegegeven thuisopdrachten zorgzaam te maken.
U ontvangt voorlopig nog onze brieven via mail. Vanaf ma. 23/3 stappen wij over op de digitale weg via smartschool. Deze uitrol
zal u binnenkort toegelicht worden.
We vinden het belangrijk dat we met onze leerlingen blijven communiceren en dit kan via smartschool. De verbinding tussen
leerkracht en leerlingen is in deze tijden heel belangrijk.
Na de paasvakantie bekijken we met ons team hoe we gemiste leerstof kunnen inhalen, zodat we zeker zijn dat alle belangrijke
leerstof gezien is.
Specifieke richtlijnen rond communicatie?
Als u vragen hebt, kan je zoals altijd contact opnemen met de school. Omdat ook wij afhangen van de richtlijnen van de overheid,
vragen we begrip indien niet alle vragen onmiddellijk duidelijk kunnen worden beantwoord.
U kan ons nog steeds bereiken via secretariaat@deschans-kontich.be, directie@deschans-kontich.be of telefonisch
03/457 32 73.
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Meer algemene informatie?
-

Algemene info en veelgestelde 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

Volg ook de blog op onze website www.deschans-kontich.be (tabblad info corona).

Met vriendelijke groeten
Sofie Schramme, directeur
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