Gent, 17 maart 2020

Beste ouders,
Lieve kinderen,
Zoals jullie weten heeft de overheid beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
De lessen gaan niet door van maandag 16 maart tot en met 3 april. Daarna is het
paasvakantie tot zondag 19 april. Wat het daarna wordt weten we nog niet.
We registreren tot aan de paasvakantie geen afwezigheden. Er is dus geen briefje van ouders
of doktersattest vereist bij afwezigheid.
Als je je kind kan thuishouden, bedankt om dit maximaal te doen.
Voor de ouders die géén opvang kunnen voorzien, is er opvang op school. Als je je kind naar
school brengt: geef door om hoe laat je je kind komt afhalen. Geef door of je al zicht hebt op
opvangnood de volgende dagen.
CONCREET:
Er wordt geen les gegeven.
 Wie blijft thuis?
 Eén ouder werkt niet? Je kind blijft thuis.
 Je kan opvang regelen via je netwerk of via vrienden? Je kind blijft thuis.
 Je kind is ziek? Je kind blijft thuis.
 Je kind hoest duidelijk? Je kind blijft thuis.
 Wie kan naar school komen?
 Kinderen van ouders die geen opvang kunnen voorzien, in het bijzonder kinderen van
gezondheids- zorg- en veiligheidswerkers.
 Aandacht:
 Het is zeker niet de bedoeling dat kinderen opgevangen worden door mensen die tot
een risicogroep behoren (bv oudere grootouders, diabetici, mensen met een lage
immuniteit,...). Gezondheidsmedewerkers raden dit ten stelligste af.

Hoe organiseren we onderwijs de komende weken?
Deze weken zijn best geen verloren weken en dat geldt voor al onze kinderen. Wat doen de
leerkrachten?
 De leerkrachten bieden leerkansen aan. Geen nieuwe leerstof..
 Kinderen van het lager kregen / krijgen een oefenbundel en werk aangeboden via Bingel
(De code om in te loggen vind je vooraan in de agenda van je kind) en / of in de
brievenbus.
 Iedere klas activeert Symbaloo. Je gaat naar de website www.demozaiek.be:
1. Je klikt op ‘links’
2. Je kiest jouw school
3. Je kiest jouw klas.

Wat kan je als ouder doen?
 Streef naar een vast dagschema: op tijd opstaan, beweegtijd, werktijd, speeltijd, TV-tijd
(Ketnet), op tijd gaan slapen…
 Volg de speel- en oefenkansen van je kind geïnteresseerd, nieuwsgierig, geboeid op.
 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 met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus .

Meer informatie betreffende het coronavirus ?
 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 .
Meer informatie van school?
 Bel De Mozaïek 09/233 78 65 of mail basisschool@demozaiek.be
 Je kan ook steeds bij de directie terecht
frank.billiet@demozaiek.be 0495 600 976
heidi.masschaele@demozaiek.be 0473 993 632
miet.maes@demozaiek.be 0479 035 034
 Op de website van de school www.demozaiek.be > openingspagina > laatste nieuws.

Gevolgen voor inschrijvingen basisschool en secundaire school.
Deze info is alleen voor instappers en schoolverlaters.
De (aanmeldings-)periodes om je kind in te schrijven op een basisschool/secundaire school
zal wellicht worden gewijzigd/verlengd. Hierover vergadert het LOP Gent deze week. Wij
houden jullie op de hoogte.
Burgerzin, verantwoordelijkheid en solidariteit.
Bijzondere tijden, de situatie is ernstig: burgerzin, verantwoordelijkheid en solidariteit staan
voorop.
Dank voor ieders inspanningen,
Groet,
Het Mozaïek-team

