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Sint-Kruis, 13 maart 2020

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 concreet voor onze school?
Alle lessen worden geschorst van maandag 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020.
Wij raden met aandrang aan kinderen thuis te houden bij één of beide ouders.
Gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun
grootouders.
Indien u als ouder écht geen oplossing heeft gevonden voor opvang of genoodzaakt zou zijn
om uw kind enkel door een grootouder te laten opvangen, kan u op school voor opvang
terecht op volgende tijdstippen.
Op welke tijdstipppen voorzien wij opvang ?
Maandag :
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag :

van 08.20u tot 16.05u
van 08.20u tot 16.05u
van 08.20u tot 11.50u
van 08.20u tot 16.05u
van 08.20u tot 15.45u

Opgelet : enkel op woensdag 18 maart 2020 voorzien wij op school geen opvang wegens een
pedagogische studiedag en kunnen reeds geregistreerde kinderen die dag terecht in de
buitenschoolse opvang ‘t Speelhuis
Om organisatorische redenen wordt er op de locatie van de wijkafdeling in de Karel van
Manderstraat geen opvang voorzien. Ouders van kinderen uit de Karel van Manderstraat,
kunnen, indien opvang echt nodig zou blijken, hiervoor terecht in de hoofdafdeling in de
Pastorieweg op bovenstaande tijdstippen.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand,
ventilatie...). Kinderen die gebruik maken van de opvang brengen hun eigen lunchpakket +
hun eigen drankje mee. Het schoolrestaurant blijft gesloten en er worden geen soep of
warme maaltijden voorzien.
Aanmelden en registratie voor de opvang op school, doet u via de glazen blauwe deur in de
Pastorieweg.
Ook de buitenschoolse opvang ’t Speelhuis waar wij voor en na schooltijd mee
samenwerken blijft voor reeds geregistreerde kinderen open. Hun openingsuren en
contactgegevens zijn terug te vinden via de website http://www.ko-mariawende.be/nl/bo-tspeelhuis

Wat met de gemiste lessen ?
Ons Mozaïekteam is momenteel druk in de weer om de leerlingen de komende weken voldoende te
voorzien van lesmateriaal en uitdagingen om up to date te blijven. Hiervoor geven zij de leerlingen
voldoende takenpakketten mee en/of voorzien de komende weken online via Seesaw en/of Bingel
voldoende taken.
Ook via ons communicatie-platform Gimme zullen onze leerkrachten met u als ouder de komende
weken voldoende communiceren.
Hebt u nog vragen bij één of andere taak of opdracht, contacteer dan gerust de klasleerkracht via
hun e-mailadres. Een overzicht van alle e-mailadressen is voorzien als bijlage bij deze brief.

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 kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-metkinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
•
•
•

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-voorouders

Met vriendelijke groet,
Joost Dendooven
directeur

Bijlage : e-mailadressen en contactgegevens
Voor telefonische vragen : 050/35.12.10
e-mailadressen klasleerkrachten :
Karel van Manderstraat
K1D : juf Riet : riet@basisschoolmozaiek.be
K2/3D : juf Ellen : ellen@basisschoolmozaiek.be
Pastorieweg
Kleuter
K1A : juf Linda : linda@basisschoolmozaiek.be
K1B : juf Marleen : marleen@basisschoolmozaiek.be
K2A : juf Lavinia : lavinia@basisschoolmozaiek.be
K3A : juf Laetitia : laetitia@basisschoolmozaiek.be
K3B : juf Sabine : sabine@basisschoolmozaiek.be
Lager :
L1A : juf Siska : siska@basisschoolmozaiek.be
L1B : juf Hannah : hannah@basisschoolmozaiek.be
L2A : juf Carine : carine@basisschoolmozaiek.be
L2B : meester Karel : karel@basisschoolmozaiek.be
L3A : juf Hilde : hilde@basisschoolmozaiek.be
L3B : meester Karel VP : karelvp@basisschoolmozaiek.be
L4A : juf Lisa : lisa@basisschoolmozaiek.be
L5A : juf Cindy : cindy@basisschoolmozaiek.be
L5B : juf Sanny : sanny@basisschoolmozaiek.be
L6A : meester Dries : dries@basisschoolmozaiek.be
L6B : juf Nele : nele@basisschoolmozaiek.be
Zorg
Zorgcoördinator : juf Fien : zoco@basisschoolmozaiek.be
Directeur
directeur@basisschoolmozaiek.be

