Avelgem, 12 maart 2020.

UPDATE CORONAVIRUS

Beste ouder(s)
Zoals beloofd houden we u op de hoogte i.v.m. eventuele maatregelen in het kader van het
Coronavirus.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert om situaties waar veel mensen samenkomen te
vermijden én contacten tussen gezonde personen en mogelijk besmette personen te
verminderen.
Scholen sluiten is op dit moment nog niet zinvol. Er zijn hiervoor verschillende redenen:


De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en
genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.



Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen en het virus te vertragen. Alle scholen
sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel, kinderen komen bij sluiting
mogelijk meer in contact met kwetsbare groepen, wat net te vermijden is.

Wat wij als school nu (moeten) doen:




De bestaande richtlijnen blijven van kracht.


Als er signalen van ziekte zijn, wordt de school gecontacteerd en wordt er
verteld welke maatregelen we moeten nemen.



Leerlingen en personeel moeten naar school, maar we blijven waakzaam voor
symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven. We
willen ouders en leerlingen hierover zeker geruststellen.



Als leerlingen of personeel ziek worden op school, dan verlaten ze meteen de
school. Zij contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe richtlijnen:


Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten
zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en
volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.



Scholen worden gevraagd om zich de komende weken te beperken tot lesgeven.



Activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen, … laten scholen
best niet doorgaan.



Ouders worden aangeraden om in de mate van het mogelijke hun kind door
iemand anders te laten ophalen of opvangen dan door de grootouders die tot de
risicogroep behoren.

Deze nieuwe maatregelen gelden minstens 1 maand.

Met de directies van ALLE Avelgemse basisscholen én in samenspraak met het
gemeentebestuur hebben wij besloten de richtlijnen strikt op te volgen.
Wat betekent dat nu voor onze school ?


Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school
en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen.



De komende weken zal onze school zich beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de
daarmee samenhangende essentiële taken. Andere activiteiten zoals opendeurdagen,
schoolfeesten, uitstappen… gaan niet door.



CONCREET: volgende activiteiten gaan NIET door of worden uitgesteld:


De onthaaldag van dit weekend.



Alle uitstappen, ook die naar de bib.



De zwemlessen en de sportnamiddagen op dinsdag



Het voetbaltornooi (3de en 4de leerjaar) van woensdag 18 maart



De oudercontacten van 19 maart



De koffiestop van 19 maart (het sober maal gaat wel door !!)



Het schoolfeestoptreden van 29 maart (afdeling Outrijve)



De kunsttentoonstelling van 2 april (afdeling Kerkhove)

En natuurlijk blijven we de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te
perken. Doe dit ook thuis.
Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van
speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
i ze weg in een vuilnisbak.
e elleboog.
Contacteer je huisarts.

We blijven de richtlijnen van de overheid opvolgen en houden u op de hoogte van eventuele
wijzigingen in de maatregelen.

Directies en schoolteam

