
 
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.  

Wat betekent dit voor onze school? 

● Alle lessen worden geschorst.  We voorzien enkel in noodopvang.                                                  

Dit wil zeggen enkel voor kinderen waarvan de ouders tewerkgesteld zijn in de 

zorgsector en kinderen waarvan de ouders echt zelf niet in de opvang van hun 

kinderen kunnen voorzien (bijvoorbeeld enkel opvang beschikbaar bij grootouders 

die tot de risicogroep behoren).  Wij doen beroep op jullie verantwoordelijkheidszin 

om te zoeken naar creatieve oplossingen. 

● Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt tot aan de paasvakantie.  
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  
Afwezigheidsattesten moeten niet worden afgegeven.   

 
● Om ons goed te kunnen organiseren vragen wij u ons via mail  

corona-noodopvang-vbsdezeeboon@outlook.com  
of het bijgevoegde inschrijvingsformulier in te tekenen voor de noodopvang voor de 
periode maandag 16 maart tot en met maandag 23 maart.   
Gelieve ons ten laatste maandag de aanvraag te bezorgen voor de opgegeven 
periode.  Voor de volgende weken kunt u opnieuw via mail of inschrijvingsformulier 
intekenen. 

 
● Er worden geen warme maaltijden voorzien tijdens de noodopvang.  Kinderen 

brengen hun lunchpakket, fruit of tussendoortje mee. 
 
● De opvanguren worden voorzien van 8.30 uur tot 15.50 uur, u kan intekenen per 

halve dag. 
 
 
Voor -en naschoolse opvang 
 
Deze gaat niet langer door op school.   
Hiervoor kan u terecht bij de gemeentelijke opvangdienst De Mallemolen 
 
IBO De Mallemolen 
Dorpsplaats 3 
8421 Vlissegem 
059/23 30 01 
 
 
 

mailto:corona-noodopvang-vbsdezeeboon@outlook.com


Mijn kind blijft thuis maar hoe zal mijn kind de gemiste leerstof inhalen? 
 
Op vandaag is het moeilijk te voorspellen hoe we dit zullen inhalen.  Maar we willen de 
nodige inspanningen leveren om het leerrecht van uw kind te bewaken. 
 
In het mate van mogelijke wordt vandaag reeds werk meegegeven.  De leerkrachten kunnen 
ook taken voorzien via Bingel of email.  Ga dus regelmatig eens kijken. 
 
Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich 
grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts.  
Kinderen die ziektesymptomen vertonen moeten zeker thuis gehouden worden.  Indien uw 
kind tijdens de opvang ziek wordt of symptomen vertoont, wordt u opgebeld om uw kind op 
te halen. 
 
Spreek met uw  kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-
je-met-kinderen-over-het-coronavirus  
    
 
Meer informatie? 

• 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 op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-

voor-ouders 

 

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze brief kan u deze formuleren op volgend 

emailadres  

corona-noodopvang-vbsdezeeboon@outlook.com 

U kan ons ook steeds telefonisch bereiken via het secretariaat van de school                    

tussen 8.30 uur en 16 uur. 

Ga ook regelmatig kijken naar onze website of op facebook om op de hoogte te blijven van 

de laatste ontwikkelingen. 

 
Alvast hartelijk dank voor jullie begrip en hou je in goede gezondheid! 
 
Vriendelijke groeten, 
Ann Merchiers 
directeur 
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