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Betreft: update Coronavirus: alle lessen worden geschorst en er wordt 
opvang 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? 

Alle lessen worden opgeschort, maar de scholen gaan niet dicht. Wij voorzien noodopvang, zeker voor 

kinderen van professionelen uit de gezondheidszorg en openbare veiligheid, en voor kinderen van 

ouders die moeilijk opvang kunnen voorzien en anders bij ouderen zouden terechtkomen. Wij vragen 

u uitdrukkelijk om, indien mogelijk, uw kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen.  

- De noodopvang zal gecentraliseerd worden in de hoofdvestiging JEUK. Voor alle duidelijkheid 

komen ENKEL de leerlingen van BS De Groeiboog naar deze opvang. De vestigingen van Borlo en 

Mielen zullen gesloten zijn, maar de leerlingen die noodopvang nodig hebben, kunnen dus 

terecht in de school van Jeuk 

- In Jeuk zal ook de voor- en naschoolse opvang georganiseerd worden ENKEL voor de leerlingen 

van BS De Groeiboog. In de vestingen van Borlo en Mielen zal er dus GEEN voor- en naschoolse 

opvang zijn, maar deze leerlingen kunnen terecht in Jeuk.  

- Er zal geen warme maaltijd of soep te verkrijgen zijn tijdens de middag 

- In de voor- en naschoolse opvang worden er geen boterhammen gegeven.  

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.    
 
Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zo weinig mogelijk leerstof missen, nemen we volgende 
maatregelen:  
 

- De kinderen van het lager onderwijs kregen vandaag van hun leerkracht leerstof mee om te 
herhalen of die ze zelfstandig kunnen verwerken. Mogelijks wordt er in de loop van de 
komende weken nog wat leerstof gepost via de website. Hou dus zeker de schoolwebsite in 
het oog.  

 
Dit geven we nog mee als tip:  

 
- Vanaf maandag 16 maart tot de paasvakantie zetten ze bij www.xnapda.be alle 

INSTRUCTIEFILMPJES en AUTOMATISATIEFILMPJES van ieder leerjaar GRATIS, zodat 
alle leerlingen thuis de leerstof kunnen bijhouden en inoefenen. Ga zeker eens een kijkje 
nemen!  



 
- Bingel, een onlineoefenplatform, geeft aan alle scholen volledige toegang. Volg de evolutie via 

www.viavanin.be/bingel/thuisleren.  
- Voor kleuters raden we aan om thuis te spelen met blokken, poppen, auto’s en andere 

concrete materialen. Speel regelmatig ook mee. Het is belangrijk om veel te bewegen en de 
kleuters thuis te laten helpen met allerlei taken. Maak er een leuk moment van.  

- Voorlezen / lezen is belangrijk voor alle kinderen!!! 
- VRT en Ketnet bieden educatieve programma’s aan. Het is raadzaam om hier af en toe naar te 

kijken, maar zeker niet de hele dag.  
- Leg een tijdlimiet op voor digitale spelcomputers! Ga er gezond mee om! 
 

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.  
 
Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-
met-kinderen-over-het-coronavirus  
    
 
Meer informatie? 

• Hou de schoolwebsite in de gaten voor updates. Langs deze weg zal alle communicatie 

gebeuren tijdens de fase van de opschorting van de lessen:  www.go-de-groeiboog.be  

• 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 
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