
           
 Dilsen-Stokkem, 16 maart 2020 

 
Beste ouder(s)  
 

DANKJEWEL 

Eerst en vooral een dankjewel voor het opvolgen van de richtlijnen betreffende de 

opvang van jullie kinderen. Momenteel loopt alles vlot. 

LEERPAKKETTEN LEERLINGEN EN KLEUTERS 

Om de komende weken te overbruggen maakten onze leerkrachten lager onderwijs 

bundels met herhalingsleerstof en tips rond websites waarop geoefend kan worden.                

Deze bundels worden door hen persoonlijk in jullie brievenbussen bezorgd.                                  

Een leerpakket kan vrijblijvend worden gemaakt, hoeft niet worden terugbezorgd en wordt 

ook niet verbeterd. Tevens werd er een leerpakket kleuters opgesteld, dat regelmatig 

vernieuwt. Deze websites voor kleuteronderwijs en lager onderwijs kan u onderstaand 

terugvinden. 

SCHOOLBUS 

De ophaaldienst wordt deze week zeker nog tot en met vrijdag 20 maart nog verzorgd. 

AFWEZIGHEDEN 

Gedurende de periode van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april worden er geen 

afwezigheden geregistreerd, eventuele doktersattesten voor uw kinderen zijn niet nodig. 

Wat kan u als ouder verder nog 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. Laatste update 
vanuit het ziekenhuis: geef uw kinderen geen nurofen, noch junifen, enkel dafalgan of 
paracetamol of perdolan bij koorts of spierpijn. 
Spreek met je 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 

 

WEBSITE 

Kijk zeer regelmatig op onze schoolwebsite www.schooldilsen.be voor verdere wijzigingen. 

 

We wensen iedereen in eerste instantie een goede gezondheid toe.                                                

Verzorg uw naasten als uzelf goed! 

Met vriendelijke groeten 

Lut Aerts   Inge Otten  

directeur SBS1  directeur SBS2 
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