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Coronavirus: Update 12/03/2020
Waarom is alle scholen sluiten niet zinvol?
Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming volgt de aanbevelingen van
gezondheidsdeskundigen. Alle scholen in Vlaanderen preventief sluiten is op advies
van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) nog steeds niet nodig. Want:
•
Het doel is nu om het virus te vertragen en kwetsbare groepen te beschermen.
Kinderen komen bij sluiting net méér met die groepen in contact (i.c. opvang
door grootouders). Het is dus veiliger om gezonde kinderen samen op
school te houden. Voor zieke kinderen is opvang thuis door een nietkwetsbare persoon aangewezen.
•
De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn
minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel
beter te verslaan dan volwassenen.
Wat doen we wel in onze scholen:
Na overleg heeft de zone KASTZE, zijnde Kampenhout, Zemst en Steenokkerzeel,
beslist om alle niet-reguliere evenementen te verbieden, maar de reguliere dagelijkse
werking te laten doorgaan. Dit is een burgemeestersverordening.
De burgemeestersverordening kunnen jullie terugvinden op de website: https://
www.steenokkerzeel.be/coronamaatregelen-in-kastze-kampenhout-steenokkerzeelen-zemst.
Alle uitstappen en extra activiteiten zullen in de maand maart niet doorgaan.
De ouders krijgen per klas hierover nog extra informatie via mail
We proberen om zoveel mogelijk ouders en vooral grootouders uit de school te
houden, dit vooral voor de veiligheid van de grootouders.
We vragen dan ook met drang om ’s morgens vanaf 8u15, als de meeste kinderen
beginnen toe te komen, niet meer binnen te komen of op de speelplaats te gaan of
in de gangen te komen.
In Tilia wilt dit zeggen dat de kinderen afscheid nemen aan de grote poort.
In Piramide wilt dit zeggen dat de kinderen afscheid zullen nemen aan de buitendeur
van de eetzaal! Ik weet dat dit niet zo fijn is maar we proberen om de kinderen zo
goed mogelijk op te vangen. De leerkrachten zullen hierbij ondersteuning komen
geven.
De ouders van K1 krijgen nog een mail met meer info voor het brengen en ophalen
van de kinderen.
Bij het ophalen, blijven jullie ook zo kort mogelijk in de gang.
Hebben jullie nog algemene vragen over corona? Dan kan je altijd nog bellen naar:
0800 14 68 9.

