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Beste ouder(s) 

 

Alle lessen worden geschorst en er wordt beperkte opvang voorzien   

  

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 maar we blijven de opvang verzekeren voor 

kinderen van ouders in zorgsector, kinderen die best niet worden 

opgevangen door grootouders/ risicopatiënten. De gezondheidsdeskundigen 

raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun 

grootouders. 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, 

afstand, ventilatie...).  

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 

2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    

 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof 

bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.   

 

Wat vragen we van jullie? 

Stuur zo snel mogelijk (graag voor zondagmiddag) een mail naar directie  

( directie@sint-luciaschool.be). 

Graag deze mail volgens onderstaande richtlijnen opstellen: 

- klas/ juf/ meester 

- naam kind 

- wel/geen opvang 

- indien opvang: 

* in uitzonderlijke gevallen (geef deze momenten door) 

mailto:directie@sint-luciaschool.be
mailto:secretariaat@sint-luciaschool.be
mailto:directie@sint-luciaschool.be


 

Molenstraat 7, 2310 Rijkevorsel        Tel.: 03/314.61.87 

e-mails: directie@sint-luciaschool.be    secretariaat@sint-luciaschool.be  

Schoolbestuur: OZCS Midden-Kempen, Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle Ondern.nr. 0865 396 287 

* opvang gebeurt per volledige dag (geen halve dagdelen –  

samenspraak burgemeester en scholen Rijkevorsel) 

* kinderen blijven ineten 

* ook de reden voor opvang doorgeven 

Als je niet in de mogelijkheid bent om een mail te sturen, mag je een bericht 

sturen naar het nummer 0468 48 44 00. 

 

BELANGRIJK:  

- Toegang tot school enkel mogelijk via Molenstraat. 

- Kinderen brengen zelf drinken mee voor ’s middags.   

- We kunnen geen rijen voorzien. Kinderen worden opgehaald enkel via de 

Molenstraat. 

- De werking van de kinderopvang blijft hetzelfde.   

- 25 maart blijft een vrije dag en zal de kinderclub de opvang voorzien. 

 

 

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.  

 

Spreek met je met je 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 

 

  

 

 

We hopen op de burgerzin van iedereen en dat we enkel die kinderen 

opvangen waarvoor de opvang voorzien wordt.  

 

Hopende op ieders begrip. 

 

Het schoolteam 

Bie Fransen 
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