Beste ouders,

Dat we uitzonderlijke weken en maanden beleven, is geen nieuwtje meer. Velen van jullie staan nu in
de frontlinie. Anderen moeten blijven werken in levensnoodzakelijke sectoren. Anderen doen aan
telewerk en sommigen kunnen of mogen niet meer werken.
Een ding is zeker een ieder van ons ondervindt door de hele situatie negatieve gevolgen van welke
aard dan ook.
We danken u nog steeds voor uw begrip en medewerking. We appreciëren het enorm!

Van het onderwijs verwacht men de inspanning om kinderen op te vangen van ouders die moeten
werken en geen andere opvangmogelijkheden hebben.
Ondertussen heeft er ook een constructief sociaal overleg plaats gevonden tussen de
onderwijsminister, de vakbonden, de onderwijskoepels en de CLB-centrumnetten.
Daaruit is het volgende duidelijk afgelijnd:


Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.



Voor drie groepen van gezonde kinderen wordt opvang voorzien, waarbij voor De
Zonnebloem enkel punt één van toepassing is.
o

Een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, apotheek, distributie ...) attesten
hiervan kunnen aan de werkgever gevraagd worden en mogen wij dan ook vragen
deze spontaan mee te geven met uw kind.

o

Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs en onderwijsinternaten

o

Kinderen waar geen veilige thuissituatie geboden kan worden.

Directie en schoolteam

Nog enkele tips en weetjes.
 Verzorg jezelf en je gezin.
 Was regelmatig je handen en hou afstand. Deze is en blijft de belangrijkste maatregel!
 Denk positief! Het is voor iedereen een moeilijk periode, maar alleen samen krijgen dat virus
klein. #tousensemble #alltogether # flattenthecure

Waarom ‘Lockdown-light’  Op naar minder dan één besmetting per
person!
Het aantal besmetting dat elk besmet persoon veroorzaakt wordt bepaald door het aantal contacten
(en de besmettelijkheid).
Voor Covid-19 (coronavirus) is dit momenteel 2,5. Eén besmet persoon verspreidt het aan gemiddeld
2,5 anderen, dit zorgt voor een exponentiële en oncontroleerbare groei van het virus die onze
gezondheidszorg niet aankan.
Dit besmettingscijfer (R0) moet onder de 1. Eén besmet persoon verspreidt het aan minder dan één
iemand. Het gevolg hiervan is dat het virus automatisch uitdooft. Momenteel zijn de sociale
afscherming (‘lockdown-light’) en hygiëne-maatregelen de sleutelwoorden hierin.

