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Lierde , 13/03/20
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. Uitzonderlijke situaties vragen ook
uitzonderlijke maatregelen. We rekenen daarbij op ieders verantwoordelijkheids- en burgerzin. Deze
maatregelen gelden tot en met 3 april 2020.
- De lessen worden vanaf maandag opgeschort ( er zijn dus geen lesmomenten).
- Er wordt opvang voorzien voor werkende ouders, die thuis geen opvangmogelijkheden hebben.
Ondertussen hebben we een vrij duidelijk beeld over het aantal kinderen die we volgende week kunnen
verwachten in de opvang:
- Er is voor- en naschoolse opvang voorzien ( 's morgens vanaf 7u en 's avonds tot 18u / woensdag tot 13u)
- Tijdens de schooluren worden de kinderen in verschillende groepen (naargelang aantallen ) opgevangen
- Er is GEEN mogelijkheid tot warme maaltijden, alle kinderen nemen hun lunchpakket met drank mee.
Kinderen die thuis opgevangen worden :
- De leerkrachten sturen vanaf dit weekend op regelmatige basis, via Gimme, zinvolle taken door. Dit kan gaan
over herhalingsoefeningen, oefeningen op Bingel , lezen,... De kinderen kunnen deze taken zelfstandig maken (
kinderen in de opvang kunnen die daar zelfstandig maken). Er is ook afgesproken om die taakjes in stukjes door
te geven, zodanig dat de leerlingen 3 weken lang "zinvolle taken" krijgen.
Eerste communie: momenteel is er nog geen nieuws : we houden jullie op de hoogte!
Wie (via Gimme) de info of de zinvolle taken niet heeft gekregen, kan een alternatief mailadres doorgeven
via directeur@schooldekei.be of contact opnemen via 055/42 22 29
Hopend op jullie begrip!
Met vriendelijke groeten
Team De Kei
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