Vrijdag 13 maart 2020
Belangrijk bericht:

Opschorting van de lessen tot de paasvakantie
en geen busvervoer vanaf maandag 16 maart.
Meneer, mevrouw, beste ouders,
Zoals u ongetwijfeld reeds vernomen hebt, heeft de Nationale Veiligheidsraad
gisterenavond nieuwe en drastische maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus genomen om kwetsbare groepen te beschermen.
Vanaf maandag gaan er geen lessen meer door tot en met vrijdag 3 april en
daarna is het twee weken paasvakantie. We kunnen begrijpen dat het voor uw
gezin misschien een moeilijke situatie is maar deze maatregelen zijn nodig bij een
noodsituatie. Op maandag 20 april hervatten we terug de lessen. In de mate van
het mogelijke proberen we leerachterstand dan in te halen maar u hoeft zich
geen zorgen te maken over de achterstand die uw zoon of dochter zou opgelopen
hebben. Daar wordt rekening mee gehouden in deze bijzondere omstandigheden.
De begeleidende klassenraden zullen eventueel nagaan hoe we de gemiste
leerstof bijwerken.
Als school zullen wij proberen vanaf maandag 16 maart opvang te voorzien maar
dan moet uw kind naar school gebracht worden want de bussen zullen niet rijden.
In samenspraak met de twee betrokken directeurs van Kids werd immers
afgesproken om het busvervoer te annuleren aangezien te veel kinderen in een te
kleine ruimte samenzitten.
We blijven de opvang verzekeren voor leerlingen van wie ouders zelf niet in
opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door
hun grootouders. 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...
Wij hopen op uw begrip.
In naam van de voorzitter van het schoolbestuur.
Luc Piccard, directeur De Berk.

TER INFO
Vrij CLB Limburg opent een chatbox waar ouders/leerlingen/scholen terecht kunnen met vragen rond
Corona.
Wanneer?
- Zaterdag 14/3 van 14u tot 16u
- Zondag 15/3 van 14u tot 16u
De chatbox is te bereiken via deze link: https://chat.clbchat.be/chat-met-je-clb/1/
Mogen we vragen om de informatie in bijlage te verspreiden naar leerkrachten/ouders/leerlingen van
uw school?

Met vriendelijke
groeten,

Els Vanhamel
Directeur Regio Zuid
Vrij CLB Limburg
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