
 
 

 

 

 

INFO OVER HET CORONAVIRUS AAN ALLE OUDERS       13-03-2020 

OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEP.ONDERWIJS 

Vanaf ma. 16 maart 2020 tot de paasvakantie (vrijdag 3 april 2020): 

 Alle lessen worden geschorst. De kinderen blijven thuis. 

 We vangen op school alléén de kinderen op waarvoor ouders zelf geen opvang kunnen voorzien. 

 
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? 

 Vanaf maandag 16 maart worden alle lessen geschorst. De kinderen blijven thuis. 

 We (inclusief INFANO) voorzien op school alléén opvang voor de kinderen van wie ouders zelf niet in opvang 

kunnen voorzien of voor kinderen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheids-

deskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders (= risicogroep).  

 Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne (papieren zakdoekjes, handen 

wassen,  ventilatie…) Wordt uw kind ziek, dan zal u gecontacteerd worden en moet u uw kind onmiddellijk 

komen halen. 

 De extra bestelling van de bloemen en de familiewandeling gaan NIET door. Bedankt voor uw begrip. 

 De oudercontacten voorzien we nu op donderdag 14 mei 2020 en op maandag 18 mei 2020.  

Wat kan je als ouder doen? 

 Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig 
voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  

 Tips om met je kind te spreken over het coronavirus vind je op:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-
spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus  

 VERWITTIG DE SCHOOL ALS BIJ IEMAND VAN HET GEZIN HET CORONAVIRUS WERD VASTGESTELD: 
directie@minivirgo.be 

    
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 

Wij houden jullie op de hoogte: 

 Via e-mail (naar alle e-mailadressen die nu ook deze mail ontvangen) 

 

Met dank voor jullie aandacht en medewerking! 
Kristin Van den Broeck en het volledige Mini Virgo team 
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