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Beste ouder

Er zijn opnieuw wijzigingen in de coronamaatregelen, opgelegd door de minister van onderwijs.
Daardoor moeten wij ook onze werking aanpassen.

Maaltijden
Vanaf morgen 23/03/21 zijn er geen warme maaltijden meer. Iedereen brengt een lunchpakket
mee en dat wordt samen met de klasgenoten buiten opgegeten. Bij slecht weer kan dat in de klas.
Kunnen we afspreken om er een gezonde lunch van te maken? We nemen er onze drinkfles met
water bij, geen andere drankjes.

Kleuters afzetten
Derden zijn op school niet toegelaten. Mogen we vragen om afscheid te nemen aan de groene
deur? Er zal extra toezicht zijn aan de deur om erover te waken dat je kapoen veilig op de
speelplaats terecht komt.

Kleuters ophalen.
Het ophalen van de kleuters laten we zoals het is omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de veiligste
manier is. Met alle kleuters de straat opgaan vinden we geen optie.
Maar we willen wel vragen om voldoende afstand te houden, de handen te ontsmetten bij het
binnenkomen, achter de blauwe lijn te blijven en contact met de leerkrachten te vermijden. (Erg, hé,
dat we dat moeten vragen door dat virus. Dat past helemaal niet in onze visie!)

Voor de leerlingen van het lager blijft het dezelfde organisatie.

Niet te vroeg
Aangezien de speelruimte ‘s morgens toch wel beperkt is, is het misschien interessant om je kind
niet te vroeg naar school te brengen of te laten komen.

Mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle volwassenen en de leerlingen van de 3de
graad. De leerlingen moeten het nu ook buiten aanhouden. Andere leerlingen die zich beter voelen
bij het dragen van een mondmasker mogen dat gerust doen.

Spelen in klasbubbels
Vanaf morgen zullen de kinderen een “privézone” hebben tijdens de pauzes. Niet zo leuk, maar we
proberen er het beste van te maken.

Zwemmen
Op vrijdag 2 april is er zwemmen voor de 3de graad. We hopen dat dit kan doorgaan. We zullen
een 2de bus moeten reserveren.

Wieltjesdag
De 2 donderdagen voor de paasvakantie zullen geen wieltjesdagen kunnen zijn aangezien iedere
klas in zijn privézone moet blijven.



Studie
De studie gaat voortaan door in de eigen klas op de eigen plaats van de leerling. Op die manier
kan er geen besmetting overgaan van de ene klas naar de andere.
Volgende week is er geen studie meer omwille van de digitale oudercontacten.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot aan de paasvakantie.
We hopen dat we ze niet moeten verlengen.

Dank voor de medewerking!


