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In deze extra nieuwsbrief vindt u dringende informatie betreffende het coronavirus en de gevolgen voor de scholen, hun 
kinderen en ouders. Op de tweede bladzijde vindt u de brief naar aanleiding van de beslissing van de Federale Overheid. 
Alle scholen van onze scholengemeenschap voeren dezelfde maatregelen in.  
 
Hierbij toch enkele zaken die wij voor Gravenbos extra willen meedelen: 

 De school voorziet opvang, maar geeft geen lessen.  

 De kinderen kunnen enkele (in)oefentaken  meegekregen hebben om thuis te verwerken. 

 Er worden geen externen op school toegelaten, waardoor de oudercontacten en zorggesprekken uitgesteld wor-
den.  

 Geplande schoolreizen en activiteiten (Nacht v/h Derde, …) kunnen niet doorgaan. 

 Enkel het lenteontbijt van de ouderraad blijft behouden. 

 Het is bedoeling dat kinderen niet naar school komen, enkel in uitzonderlijke gevallen. Ouders komen de school 
niet  binnen, eventueel blijven ze aan de schoolpoort wachten. Wij zullen extra aandacht hebben voor hygiëne.  
Er worden geen warme maaltijden en geen soep voorzien, alsook geen melk of chocolademelk. 

 De school dient geen aanwezigheden bij te houden. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. 

 Er zijn voortdurend nieuwe richtlijnen en afspraken. Wij  vragen dan ook geregeld de website te bekijken.  
Via deze weg wordt er verder gecommuniceerd. 
 

In onze school hebben wij ook nog sporen van een andere besmettelijke ziekte, nl. scabiës (schurft). U leest er ook over 
verder in deze nieuwsbrief.  
De school werkt mee aan deze veiligheidsvoorschriften. We rekenen op de medewerking en de verantwoordelijkheid van 
de ouders in deze cruciale fase. 
We hopen elkaar gezond en wel terug te zien op 20 april. 
 

Peter Willems 
directeur 

Vrije Basisschool 
Gravenbos 6,  8470 Gistel 
T  059 27 63 63 
E  info@gravenbos.be 
www.gravenbos.be 
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Brief naar aanleiding van veiligheidsmaatregelen Federale Overheid 

De verspreiding van het virus tegengaan! 
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 voor onze school? 
Alle lessen worden geschorst.    
We vragen uitdrukkelijk om uw kinderen thuis op te vangen.   

Maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang 
kunnen voorzien.  De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen te laten op-
vangen door hun grootouders. Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met 
hygiëne, afstand, ventilatie, … 

Zieke kinderen kunnen dus zeker niet op school verblijven.  

De ochtend- en avondopvang wordt georganiseerd zoals voorheen. 
Voor scholen die beschikken over busvervoer, gaat het busvervoer niet door! Over de middag zijn 
er geen warme maaltijden en geen soep voorzien.  Wel de mogelijkheid om boterhammen te eten 
in de eetzaal.  
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. 
Het schoolteam zal  nagaan hoe de leerstof verder aangepakt zal worden. 
U krijgt hierover ten gepaste tijde de nodige informatie.  

 

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 met je kind over het coronavirus:   
Meer info op de website van Onderwijs Vlaanderen (onderwijs.vlaanderen.be) 
    

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 vindt U ook op https://onderwijs.vlaanderen.be 

 

Dank voor uw begrip ! 
Met vriendelijke groeten 
Het directieteam Novus  
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Informatie betreft scabiës of schurft 
Beste ouders, 

Bij een aantal personen op onze school is er scabiës 
of schurft vastgesteld. Dit is een besmettelijke ziekte 
van de huid.  
 
Wij hebben de nodige stappen die van hogerhand opgelegd zijn gezet. Toch willen 
we u nog informeren. Indien u één van onderstaande klachten hebt, neemt u best 
contact op met de huisarts. Deze zal de nodige vaststellingen doen en eventuele 
behandelingen voorschrijven. 
 
Waar moet u op letten? 

 Bij blijvende klachten van jeuk: uw huisarts of kinderarts raadplegen. 

 Wanneer uw kind schurft heeft, mag hij of zij niet naar school komen. 

 Wanneer iemand schurft heeft, moet het ganse gezin op hetzelfde moment 
behandeld worden. 

In de folder op onze website (digitaal postvak) vindt u meer informatie. 
Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het CLB op het nummer 0495/53 71 23 

Met vriendelijke groeten, de CLB-arts Hilde Jacobs 

 

We 
ver-
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Ontbijtpakketten Ouderraad      22 
MAA 

Paasvakantie tot en met 19 april 6 
APR 

Secretaressedag 16 
APR 

Instap nieuwe peuters 20 
APR 

Infodag KOHi + Gravenbos 25 
APR 

Feest van de Arbeid 1 
MEI 

Vormsel 9 
MEI 

Vrije dag 11 
MEI 

Puur Avontuurklassen voor het vierde leerjaar t.e.m. 15 mei 12 
MEI 

Kennismakingsdag 13 
MEI 

Eerste communie 21 
MEI 

Instap nieuwe peuters 25 
MEI 

Ouderraad 2 
JUN 

Oudercontact Kleuter (deel 1) 9 
JUN 

Oudercontact Kleuter (deel 2) 11 
JUN 

Oudercontact Lager (op aanvraag) 25 
JUN 

Afscheid zesde leerjaar 25 
JUN 

onder voorbehoud 

Noteer deze data meteen in je agenda!  
Meer info op onze website! 


