
 

Beste ouders, 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen van België 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 (er worden dus geen lessen gegeven!!!)  maar we blijven de opvang 

verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien 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 voor- en naschoolse opvang blijft, indien nodig, beschikbaar. Ook de opvang van ’t Huis gaat 

gewoon door. 

Er is deze weken voor onze school geen busvervoer voorzien. 

De Italiaanse lessen gaan niet meer door. 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze 
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    
  
Verdere communicatie naar ouders kan je vinden via: 

- de website www.detriangel.be 
- Gimme (voor de kleuters) 
- De facebookpagina van de school (De Triangel Maasmechelen) 
- De login-gegevens van de Chromebooks voor het 4de, 5de en 6de leerjaar 

U kan ons telefoneren via 089 76 08 32 of mailen naar directie@detriangel.be. De school bezoeken 

doet u beter niet.  

Met medische vragen kan u terecht bij het CLB (zie website of fb-pagina van de school) 
 

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.  
Stimuleer uw kinderen om zinvol met de vrije tijd om te gaan: puzzelen, gezelschapsspelen, bouwen, 
knutselen, helpen bij het eten maken en opruimen, …. 
Wellicht gaan ze ook (af en toe!) televisie kijken. Kies dan voor goede Nederlandstalige programma’s. 
Volg ook de grote tv-zenders, zij gaan wellicht aangepaste educatieve (leerrijke) programma’s voor 
kinderen aanbieden.  
 
Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-
kinderen-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-voor-

ouders 

 

Met vriendelijke groeten. 

Schoolbestuur KBM-Z vzw                                                         Directies KBM-Z vzw  
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