Wervik, 19-3-2020
Betreft: planning NOODopvang
Beste ouder(s)
Na de extra maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, kregen we gisterenavond de specifieke
richtlijnen omtrent de noodopvang door.
De basisregel blijft:

Indien u zelf kan instaan voor de opvang van uw kinderen,
hou uw kind THUIS!
Wij volgen alvast de voorgeschreven zaken van de overheid:







Zieke kinderen blijven thuis.
Kinderen die nu reeds in een andere opvangmogelijkheid zitten, BLIJVEN in die opvang!
Wij voorzien NOOPVANG voor groepen van gezonde kinderen van ouders die een job in een
cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie) uitoefenen.
Bij twijfel over de inhoud van de job ZAL de school een attest of bevestiging van de werkgever
vragen.
Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. Wij brengen het kind in een
apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

Aan mensen die enerzijds instaan voor, anderzijds beroep doen op de opvang vragen we de algemene en
de preventiemaatregelen - uitgesproken door de regering – ook thuis STRIKT op te volgen. Dit verkleint
het besmettingsrisico’s voor de aanwezige kinderen en personeelsleden en werkt positief ten aanzien van
het openhouden van de NOODopvang.
TO DO: Inschrijven!
Het is voor de organisatie van de opvang noodzakelijk VOORAF te weten wie er aanwezig zal zijn. Vandaag
wordt (in een aparte mail) per school terug een bevraging verspreid. We vragen deze ten laatste op vrijdag
20/03 om 12 uur in te vullen indien je beroep doet op de opvang voor de komende week (ma 23/03 – vrij
27/03).

Voor- en naschoolse opvang op school: GESCHRAPT
In samenspraak met de burgemeester worden de voor- en naschools opvanginitiatieven van de school,
vanaf maandag geschrapt!
De voor- en naschoolse opvang wordt vanaf maandag 23/03 ingericht door Buitenschoolse Kinderopvang
SLOEBER. Hiervoor dien je je kind ook vooraf aan te melden.
Inschrijven kan bij Loket Kind stad Wervik (Emma Vilain; emma.vilain@wervik.be – 056 95 26 50).

Wij blijven met de scholengemeenschap paraat staan om onze burgerplicht te verrichten ten aanzien van
de gemeenschap maar vooral voor de mensen uit de cruciale sector.
Wij hopen oprecht dat iedereen zijn VERANTWOORDELIJKHEID opneemt uit respect voor al die mensen die
voor loodzware opdrachten staan!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groeten

Christophe Verleene
Coördinerend directeur
SG De Graankorrel

