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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 15 MAART 2020 

 
 
We krijgen dagelijks nieuwe richtlijnen van de overheid in verband met de maatregelen rond het coronavirus. 
We ondersteunen als school en scholengemeenschap de maatregelen die er voor moeten zorgen dat de impact 
van het coronavirus vertraagt, niet piekt en verkleint. Vanuit die bezorgdheid is onze boodschap duidelijk: vang 
uw kinderen zoveel mogelijk thuis op.  
Graag geven we via deze nieuwsbrief een laatste update en herhalen we de maatregelen die afgelopen vrijdag 
gecommuniceerd werden via een brief op Gimme. 
 
Opvang tijdens de schooluren 
Alle lessen worden geschorst. We voorzien als school noodopvang tijdens de normale schooluren. Deze opvang 
is uitsluitend bedoeld voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien. We blijven stimuleren om op zoek 
te gaan naar creatieve oplossingen. Uiteraard begrijpen we dat deze situatie niet evident is. 
 

Bij het organiseren van de opvang houden we in de mate van het mogelijke rekening met hygiëne, afstand, 
ventilatie,… We streven ernaar om niet te veel kinderen bij elkaar te zetten per opvanggroep. Dit is echter 
afhankelijk van het aantal beschikbare personeelsleden. We hebben reeds enkele ziektemeldingen.  
 

De voor- en naschoolse opvang gaat voorlopig door. Wijzigingen zijn echter mogelijk. Dit is afhankelijk van het 
aantal aanwezige kinderen en van het beschikbaar en toegelaten personeel. Het is mogelijk dat we jullie in de 
loop van de komende dagen doorverwijzen naar Stekelbees. Hiervoor is inschrijven noodzakelijk.  
 

De oversteek ’s ochtends gaat niet door. We werken hiervoor samen met vrijwilligers. Een aantal onder hen 
vallen in de risicogroep. Gelieve hiermee rekening te houden. Zorg ervoor dat uw kind veilig op school geraakt. 
 
Praktische organisatie 

 Bij ziekteverschijnselen moeten kinderen verplicht thuis blijven.  
 Meet voor u naar school komt de koorts van uw kinderen. Bij de minste verhoging (37,3°) is het 

verboden om uw kind naar school te brengen.  
 Was net voor u met de kinderen naar school komt de handen van de kinderen en van uzelf.  
 We zullen op school veel buiten spelen. Voorzie dus zeker aangepaste kledij en schoeisel.  
 Ouders en externen mogen de schoolgebouwen niet betreden.  
 Ouders hebben de verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziektekenmerken 

vertonen onmiddellijk op te halen.  
 

Wat kan je als ouder doen?  
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (koorts, kortademigheid, hoesten,…).  
Indien deze symptomen optreden, neem je contact op met de huisarts.  
 
Wat met het aanbod voor de kinderen?  
Maandag zal elk leerjaar (lagere school) een overzicht posten van taken die thuis gemaakt of uitgevoerd 
kunnen worden. Dit aanbod is vrijblijvend. Toch stimuleren we om hiervan gebruik te maken.  
We voorzien taken via het platform van Bingel. Eén heeft laten weten dat ze tijdens de daguren een aanbod 
zullen voorzien voor kinderen en jongeren. Neem zeker ook een kijkje op www.xnapda.be. Hier zijn heel wat 
interessante filmpjes te vinden! 
 

Uiteraard trachten we onze kinderen te blijven motiveren en stimuleren. Maandag ontvangen de kinderen via 
Gimme alvast een leuke brief met een extra woordje uitleg. Dagelijks zullen er enkele ‘ZILLige’ uitdagingen 
gepost worden die de kinderen thuis kunnen uitvoeren. We werken hiervoor samen met de scholen van onze 
scholengemeenschap (Spijker, De Klimtoren, Klein Seminarie en Scharrel).  
 
 

http://www.xnapda.be/


Basisschool Scharrel Minderhout  

Ontdek jouw weg onder onze vleugels… 
 

 

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout 
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be 

KBC BE45 7333 2823 4589 

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762 
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

 

Belangrijk! 
Blijf Gimme goed volgen. Via de klaskanalen komt alle informatie binnen. Mogelijke wijzigingen zullen ook via 
deze weg gecommuniceerd worden.  
 
Wat vertel je aan je kind?  
Blijf met kinderen praten over het coronavirus. Kinderen horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als 
volwassenen. Het is van belang om je kind gerust te stellen.  
 
Meer informatie? 

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 
 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be 
 Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 
 
 

Het Scharrelteam dankt u voor uw begrip en medewerking.  

 
Namens de directies van scholengemeenschap Jong Markdal 

Ruud Oomen (Basisschool Spijker) 
Marjan Putman en Hilde Embrechts (Klein Seminarie) 

Annelise Vermeulen (De Klimtoren) 
Eline Huybrechts (Scharrel) 
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