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CORONAVIRUS – UPDATE RICHTLIJNEN 

Schuiferskapelle, 12 maart 2020  

 

Beste ouders  

Als school, een plaats waar dagelijks veel mensen samenkomen, vinden wij het onze 

plicht er mee naar te streven de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen 

te gaan. Na intern overleg hebben wij besloten (groot)ouders en andere volwassenen 

zoveel mogelijk te weren uit de gebouwen, zoals ons gevraagd wordt door de overheid. 

Dit alvast tot aan de paasvakantie. Concreet betekent dit: 

- Ochtendopvang (voor 8.00 uur): kinderen worden afgezet aan de glazen deur en 

gaan zelfstandig naar de opvang. Aan (groot)ouders vragen wij niet langer dan 

nodig te blijven. Kinderen worden ingelogd door het personeel. 

- Vanaf 8.00 uur worden alle kinderen opgevangen op de speelplaats. De glazen 

deur gaat dan op slot. Bijtjes zullen vanaf 8.15 uur opgevangen worden door de 

begeleider van de bijtjes op de speelplaats, op de groene matten. Ouders kunnen 

niet meegaan tot in de klassen. 

- Woensdagmiddag/15.50 uur: 

De bijtjes en vossen verzamelen in de hal. De begeleiders roepen de kinderen, die 

naar de deur komen. Ouders komen niet binnen, maar wachten buiten aan de 

glazen deur. 

Wie vlinders ophaalt gaat beneden aan de trap staan. De kinderen komen 

zelfstandig naar beneden. Voor de uiltjes verandert niets. 

Wie meerdere kinderen ophaalt verplaatst zich buiten het gebouw en niet 

doorheen de school. 

- Avondopvang: Ouders komen tot aan de zwarte deur. Kinderen worden uitgelogd 

door het personeel. 
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Bij regenweer ’s morgens kunnen de kinderen afgezet worden aan de glazen deur 

en mogen ze zelfstandig de zaal binnenkomen. 

 

Voor verjaardagen, leesmolen,… zullen wij ook geen ouders op school toelaten. 

Uitstappen zullen enkel nog plaatsvinden indien ze met de bus kunnen worden 

geregeld. Voorlopig doen we geen beroep op (groot)ouders om te voeren. Dat wil 

ook zeggen dat de uitstap van morgen (uiltjes) verplaatst wordt naar een latere 

datum. 

 

Wij hopen dat we deze maatregelen snel terug kunnen intrekken, maar houden 

eraan hier voorlopig strikt op toe te zien. Deze maatregelen treden vanaf 

morgenochtend in voege. Bij onduidelijkheden mag u zich wenden tot de directie. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Charlotte Ketels en Ine Vandecaveye 

directie De Dorpsparel 


