
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. 

Vanaf maandag 16/03 tem 3/04/2020 worden alle lessen geschorst. De federale overheid legt de 

scholen op om in opvang te voorzien in noodgevallen: kinderen van medisch personeel,  

gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen. Ook kinderen voor wie er absoluut geen andere 

oplossing is als het inschakelen van kwetsbare groepen. 

Wat betekent dit ? 

 Voor de GBB en de Notelaar zal er geen busdienst ingelegd worden. 

 De 3 scholen bieden geen warme maaltijden aan. 

 De wijkschooltjes sluiten. Opvang wordt voorzien in de hoofdschool. 

 Voor- en naschoolse opvang  door Ferm blijft aangeboden. 

 Er zullen geen activiteiten of lessen ingericht worden. 

 Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    

 

De voorziene leerstof van de komende 3 weken wordt verschoven en start na de paasvakantie. Er zal 

een aangepaste planning gemaakt worden voor de nieuwe leerstof die dit schooljaar zeker nog aan 

bod moet komen. 

De begeleidende klassenraden zullen, in overleg en met ondersteuning van het bestuur nagaan hoe 

we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover te gepaste tijde de nodige informatie. 

 

Organisatie opvang: 

Bent u niet in de mogelijkheid om zelf opvang te voorzien voor uw zoon/dochter in de periode van 16 

maart 2020 tot 3 april 2020? 

Bezorg de klasleerkracht van je kind (via onderstaande mail) dan vóór zondag 15 maart 2020 12 uur 

’s middags de volgende info: 

-mijn zoon/dochter ………………… heeft geen opvang nodig 

OF 

-mijn zoon/dochter ………………… heeft op de volgende dagen opvang nodig. 

veerle.suys@vbroosbeek.be 

stefanie.pistorius@vbroosbeek.be 

ines.maes@vbroosbeek.be 

marleen.steenwinckel@vbroosbeek.be 

els.cordewiner@vbroosbeek.be 

sandra.struyf@vbroosbeek.be 

mailto:veerle.suys@vbroosbeek.be
mailto:stefanie.pistorius@vbroosbeek.be
mailto:ines.maes@vbroosbeek.be
mailto:marleen.steenwinckel@vbroosbeek.be
mailto:els.cordewiner@vbroosbeek.be
mailto:sandra.struyf@vbroosbeek.be


jo.vandenbosch@vbroosbeek.be 

liesbeth.janssens@vbroosbeek.be 

inge.cleynen@vbroosbeek.be 

hilde.desmedt@vbroosbeek.be 

 

De directies en schoolteams: 

Sven Schots   Greet Cartois              Kenneth Willems  

  

 

 

 

Ter informatie: 

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind ( zoals voor koorts, maar ook hoesten, zich grieperig 

voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. 

Spreek met je kind over het coronavirus:  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 
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