
 
 
 

 

Nieuwsbrief: code oranje 

  

23 oktober 2020 

 

 

 

Beste ouder 

 

 

Je hebt in de media vernomen dat de scholen tegen de herfstvakantie moeten 

overschakelen naar code oranje. 

Ook voor onze dagelijkse werking heeft dit enkele gevolgen. 

Wat moet anders? 

 

 

Schoolpoort - aankomst/vertrek 

 

Het aantal ouders op deze drukke momenten moeten we zoveel mogelijk beperken.  

Het enige dat we nog extra aanpassen is de aankomst van de kleuters. 
 

Dit is dus een vraag voor de ouders van 2de en 3de kleuter: als je denkt dat je 

kleuter de weg van de groene voordeur naar de blauwe poort alleen kan afleggen, dan 

mag je afscheid nemen aan de groene voordeur, net zoals de ouders van de 

leerlingen uit het lager. 

 

Als je binnenkomt graag altijd: 

● handen ontsmetten 

● mondmasker (correct!!) dragen  

● afstand bewaren in de inkom 

 

 

Maaltijden 

  

De warme maaltijden blijven. 

Onze “huiselijke” werking moet echter sneuvelen en we moeten jammer genoeg 

overschakelen naar een striktere werking. Maar ja, wat moet moet! 

- Klassen eten in hun klasgroep en iedereen krijgt een vaste plaats. 

- De 3de graad zal in de kapel eten.  

- De eetzaal wordt verdeeld in 2; enkele tafels zullen weg moeten 

- Eten zal nu in stilte moeten, aangezien alles sneller moet, want de refter moet 

leeg zijn voor de volgende groep. 

We starten deze werking volgende week donderdag. 

 



 
 
 

Oudercontacten gaan door 

 

De geplande oudercontacten laten we doorgaan. 

Ook hier vragen we om de voorzorgsmaatregelen strikt te volgen: 

● handen ontsmetten bij het binnenkomen 

● mondmasker correct dragen 

● op tijd zijn en na het oudercontact de school snel verlaten 

● samen met de leerkracht de tijd in de gaten houden zodat de oudercontacten niet 

uitlopen en er geen wachtrijen ontstaan.  

● de leerkracht zal tussendoor telkens ontsmetten 

 

Sport - zwemles 

 

De sportactiviteiten georganiseerd door MOEV worden geannuleerd. 

De zwemles kan blijven maar onze groep is te groot om het omkleden veilig te laten 

verlopen. We weten nu nog niet hoe we dit anders zullen organiseren. Volgende week of 

in de nieuwsbrief voor november zullen we meer info geven. 

 

Luchtkwaliteit meten 

 

We hebben het geluk te kunnen samenwerken met de firma VENTILAIR om de 

luchtkwaliteit in onze klassen te meten.  

We weten dat er in klaslokalen nood is aan verse buitenlucht. Daarom leggen de 

richtlijnen nu op om ramen en deuren de hele dag open te houden. Bij mooi weer lukt 

dat nog, tijdens de wintermaanden is dat een ander verhaal.   

Om te weten hoe we deze winter onze luchtkwaliteit optimaal houden zijn we nu een 

proefproject bezig. 

In 5 lokalen meten we gedurende een week de CO2, de temperatuur en de 

luchtvochtigheid. Een computerprogramma analyseert de gegevens. Dagelijks 

veranderen we iets: de deur heel de dag open,  voor de lessen in in de pauzes ramen en 

deur open, … 

Na een week zullen we dan zien welke actie(s) meest bijdragen tot een goede 

luchtkwaliteit. Deze kennis kunnen we dan toepassen op onze werking. 

 

 



 
 
 

ANNULATIE 

 

De lezingen rond “gebruik van media” en “autisme” zijn geannuleerd. 

 

Ter info 

 

 

 

 

 

We hopen dat jij en iedereen die je dierbaar is gezond mag blijven! 

We wensen iedereen veel moed toe in deze zware tijden! 

Het Bergop-team 

 


