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BETREFT: CORONAVIRUS
Beste ouder(s), beste leerlingen
Volgens de aanwijzingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen sommen we enkele belangrijke, maar
eenvoudige maatregelen op.
Goede persoonlijke hygiëne
We leren aan onze leerlingen een aantal simpele, maar belangrijke hygiënische handelingen, en we geven
als leraar het goede voorbeeld:




neus snuiten in papieren zakdoeken en die onmiddellijk weggooien;
mond en neus bedekken als je niest en bij voorkeur niezen op de arm in plaats van op de hand(en);
regelmatig handen wassen met (gewone) zeep.

Hygiëne op school




We verluchten meermaals per dag de (les)lokalen. Tijdens de speeltijd bijvoorbeeld. Met
open ramen is het virus minder geconcentreerd aanwezig.
We zorgen voor voldoende hygiënisch materiaal: zeep en papieren servetten (geen handdoeken dus)
om handen te wassen en te drogen, vuilnisbakken om de papieren doekjes na gebruik in te gooien
We laten regelmatig harde oppervlakken en voorwerpen poetsen, bv. schoolbanken, kranen,
deurklinken en trapleuningen met een gewoon schoonmaakmiddel.

Onze oproep naar ouders




Mogen we vriendelijk vragen om ook thuis voorzorgen te nemen. Geef je kind bij voorkeur papieren
zakdoekjes mee in plaats van stoffen zakdoeken
Moedig je kinderen aan om regelmatig de handen te wassen.
Aan ouders van zieke kinderen vragen we om de kinderen (indien mogelijk) thuis houden, zodat ze
anderen niet besmetten (dat geldt natuurlijk ook voor het onderwijspersoneel). Zieke kinderen
horen immers niet thuis op school. Ze voelen zich niet goed en zijn dus ook minder in staat om
actief aan het lesgebeuren deel te nemen.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben een belangrijke opdracht bij het nemen van maatregelen
die de verdere verspreiding van besmettelijke ziekten helpen voorkomen. Die maatregelen zijn een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en CLB.
We zijn ervan overtuigd dat we hiermee de noodzakelijke voorzieningen treffen. Mochten hierover nog
vragen zijn, contacteer dan zeker de school of het CLB (Visstraat 14, 9900 Eeklo, 09 376 70 50 –
info@vclbmeetjesland.be )
Met vriendelijke groet
Het schoolteam van De Hei(r)akker

