
             Deerlijk, 13/03/2020 

 

Beste ouder(s), 

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. 

Als principe geldt: We vermijden om groepen mensen samen te brengen om op die manier de 

verspreiding van het coronavirus te verminderen. 

Wat betekent dit voor onze school? 

● Alle lessen worden geschorst tot aan de paasvakantie. 

● We hebben eveneens beslist om alle busritten te annuleren. Het is onverantwoord om op die 

manier groepen kinderen samen te brengen en het risico op verspreiding te vergroten.  

● Alle meerdaagse uitstappen worden voor dit schooljaar uitgesteld of geannuleerd. Deze 

beslissing wordt later genomen.  

● In eerste instantie dienen alle kinderen thuis te blijven. Ouders moeten de verantwoordelijkheid 

nemen om zelf opvang te voorzien.  

● Alleen UITZONDERLIJK voorziet onze school opvangmogelijkheden. Deze uitzonderingen zijn: 

1. Indien betrokken ouders, na het zoeken van opvangmogelijkheden, geen andere optie 

zien dan de grootouders te betrekken bij de opvang én indien ze hun kind zelfstandig 

naar school kunnen brengen. 

2. Indien beide ouders werkzaam zijn in de zorgsector. 

● Kinderen met symptomen zoals loopneus of hoesten of koorts,...dienen sowieso thuis te blijven 

en kunnen ook in deze uitzonderlijke maatregelen geen gebruik maken van de opvang.  

Indien jullie kind toch naar de opvang moet, dan organiseren we de opvang op onze school op de 

volgende manier: 

● Voor - en naschoolse opvang:  

○ is betalend: € 0,80 per begonnen halfuur 

○ van 7u00 tot 8u30 

○ van 16u00 tot 18u30 

● Opvang op school  

○ niet betalend 

○ van 8u30 tot 16u00. 

● Er worden geen warme maaltijden voorzien in De KIM & in De SAM.  

Gelieve zelf een lunchpakket te voorzien.  

 

 

 



 

● Graag voor zondag 15/03/20 een mailtje sturen naar corona@kimsam.net met de volgende info: 

○ naam kind 

○ klas kind 

○ tel.van de ouders 

○ wanneer maak je gebruik van de opvang op school 

○ maandag 16/03/20 

○ dinsdag 17/03/20 

○ woensdagvoormiddag 18/03/20 

○ donderdag 19/03/20 

○ vrijdag 20/03/20 

Taken thuis tijdens de schorsing van de lessen 

Om het leerproces toch wat te prikkelen, worden er mogelijks taken voorzien.  

Deze worden ofwel op vrijdag 13/03/20 meegegeven ofwel via e-mail bezorgd door de betrokken 

leerkracht.  

We hopen dat u als ouder eveneens uw kind stimuleert om, op het niveau van uw kind, bepaalde 

oefeningen of activiteiten uit te voeren. U mag hiervoor gerust mailen naar de betrokken klasleerkracht.  

 

Deze maatregelen werden genomen na overleg met verschillende instanties en medisch personeel.  

 

Dank voor uw begrip. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directie & Team De KIM & De SAM 

mailto:corona@kimsam.net

