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GEZONDHEID en
SOLIDARITEIT
1. ALGEMEEN
De hele samenleving, ook het onderwijsveld, moet nu samen gevolg geven aan de nieuwe
coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Enkel zo kunnen we het coronavirus indijken
en onze kwetsbaren beschermen.
Het staat buiten kijf dat, ook nu de lessen geschorst zijn, ieders gezondheid primeert.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren tijdens de schooluren voor de
leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (bijvoorbeeld ouders die in
zorgsectoren werken) of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun
grootouders.
De opvang van Stekelbees voor- en naschools gaat door.
Gedeelde opvang is een mogelijkheid. Misschien is het goed om samen met enkele ouders de
opvang van de kinderen te regelen.
De maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duren t.e.m. 3 april 2020.
Leerrecht
Dit is geen vakantieperiode. Wij zullen herhalingsoefeningen voorzien voor zowel thuis als op school.
Nieuwe leerstof wordt vanzelfsprekend niet aangeboden.
Leerstof
De leerkrachten gaven vandaag de belangrijkste leer- en werkboeken (wiskunde, taal, spelling, WO
…) mee naar huis met de leerlingen.
De leerkrachten sturen telkens op maandag een mail naar de ouders met een aantal taken voor die
week. Ook op Bingel en Kweetet kunnen taken worden klaargezet. De kinderen van het zesde leerjaar
vinden ook opdrachten in Google Classroom. Nieuwe leerstof waarvoor instructie nodig is, geven we
niet mee. Leerkrachten bekijken voor hun eigen leerjaar wat haalbaar is.
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Indien leerlingen toch naar school komen, kunnen ze de taken meebrengen en die tijdens de opvang
uitvoeren.
We raden sterk aan om de taken en opdrachten te maken.
Als er vragen zijn, kunnen ouders mailen met de klastitularis of telefonisch contact opnemen met de
school.
Hieronder vinden jullie e-mailadressen van alle leerkrachten.
Anthonissen Gizelle (5B)
gizelle.anthonissen@vbssterbos.be
Baum Kathelijne (1B)
kathelijne.baum@vbssterbos.be
Breugelmans Evelyne (2B)
evelyne.breugelmans@vbssterbos.be
Geysen Veerle (2A)
veerle.geysen@vbssterbos.be
Hooyberghs Joke (groen)
joke.hooyberghs@vbssterbos.be
Huys Veerle (5A)
veerle.huys@vbssterbos.be
Loos Leen (geel)
leen.loos@vbssterbos.be
Palinckx Louis (4A)
louis.palinckx@vbssterbos.be
Scheynen Debby (oranje)
debby.scheynen@vbssterbos.be
de)
Van den Bergh Kristel (2B en 3
kristel.vandenbergh@vbssterbos.be
de
Van Looveren Anke (3 )
anke.vanlooveren@vbssterbos.be
Van den Eynden Christel (1A)
christel.vandeneynden@vbssterbos.be
Van Dijck Greet (Zorg KS)
greet.vandijck@vbssterbos.be
Van Gils Niki (Zorg LS)
niki.vangils@vbssterbos.be
Van Looveren Griet (geel)
griet.vanlooveren@vbssterbos.be
de
Van Staay Kris (6 )
kris.vanstaay@vbssterbos.be
Van Turnhout Femke (4B)
femke.vanturnhout@vbssterbos.be
Verlinden Caroline (blauw)
caroline.verlinden@vbssterbos.be
Willemen Nadine (rood)
nadine.willemen@vbssterbos.be
We geven ouders de mogelijkheid om materiaal te komen ophalen op het secretariaat (niet in de
klassen). Als de ouders dit willen, mailen ze hiervoor naar de leerkracht.
Toegang school:
- Ouders brengen hun kleuters en de kinderen van de lagere school tot aan de poort aan de
sporthal.
- Kleuters worden niet meer tot in de klassen gebracht.
- Na schooltijd wachten de ouders aan de schoolpoort.
Aanwezigheid van de kinderen doorgeven aan de klastitularis:
- Ouders geven de aanwezigheden door van de kinderen wanneer ze op onze school zullen zijn
omdat er geen opvang mogelijk is buiten de school.
- Dit kan het best op zondagavond en dit ineens voor de gehele week en mag per halve dag.
- Dit is noodzakelijk voor de veiligheid.
- Afwezigheden moeten niet doorgegeven worden!
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Alle contactmomenten met externen in onze school worden afgezegd:
- Oudercontacten: leerkrachten zeggen dit af of laten dit telefonisch doorgaan
- Logopedisten: Lisse Uytdewilligen en Elke Van Looveren komen niet in school. Therapie op
school gaat niet door.
- Klasdoorbrekend lezen: alle ouders en grootouders komen niet naar school.
- Refterouders: leerkrachten organiseren zelf het middagtoezicht. Refterouders blijven thuis.
- VOKAN: collega’s van het ondersteuningsnetwerk komen niet naar school.
- CLB: overleg zal telefonisch doorgaan, richtlijnen vanuit CLB volgen nog.
- Poetsen op school gaat door! Elke avond worden toiletten en drukknoppen ontsmet.
Gemachtigde opzichters
- Zij zullen de kinderen zeker tot en met woensdag veilig oversteken. Verdere informatie volgt
nog.
- Ouders die de oversteek mee organiseren, fietspoolen houden elkaar op de hoogte via
WhatsApp.
Er kunnen steeds zaken veranderen. We houden jullie op de hoogte!

2. Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen
net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:
1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je
kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek
ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens
aan de slag, of het laten bezinken?
2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die
gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt
kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is
wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.
3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is
waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht
helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.
4 Blijf bij de feiten
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Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen
die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet
minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen
bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden
doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.
5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken
op te vangen en verdere besmetting in te dijken.
Meer informatie?
• Algemene info en veelgestelde 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-voor-ouders
• Ook info te vinden op: www.wuustwezel.be/corona

3. Wat moeten we blijven doen?
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Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en
raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

NOG ENKELE WEETJES

De vaste containers om papier en karton te deponeren, kunnen
wel gebruikt worden.
Sorry voor het ongemak!
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Jeugdster
Bij ons ligt alles even stil.
Geen spaghettiavond, geen activiteiten, jammer maar
helaas.

Meer info volgt later.
Sterlicht kan je volgen op hun website www.sterlicht.BE of via Facebook
'Toneelkring Sterlicht'.

Groetjes,
Het Sterbosteam!
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