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Beste ouders,
We brachten u al op de hoogte dat we overschakelen naar fase oranje.
Onze school zal dinsdag 27 oktober overschakelen.
Dat betekent:
 Handhygiëne blijft zeer belangrijk. Zorg ervoor dat uw kind ’s morgens bij het
binnenkomen op school de handen ontsmet.
 Goed ventileren krijgt nog meer aandacht. Tussen de lessen zetten we de ramen van de
klas helemaal open zodat de lucht ververst wordt. Kleed uw kind warm aan, het zou in de
klas frisser kunnen zijn dan normaal.
 Alle volwassenen dragen steeds een mondmasker, uitgezonderd leerkrachten die vooraan
in de klas blijven staan.
 ’s Middags eten de kinderen in twee groepen, op voldoende afstand van elkaar en op vaste
plaatsen in de refter.
 Er wordt meer gepoetst. We reinigen bijvoorbeeld elke dag de banken en de stoelen van
de kinderen.
 Alle uitstappen worden afgelast of uitgesteld.








De zwemlessen worden vervangen door extra turnlessen. Alle turnlessen kunnen
perfect blijven doorgaan in de sportzaal zoals we gewoon zijn. In de kleedkamers wordt
gepoetst tussen de verschillende klassen.
Vanaf nu mogen we geen ouders of derden meer toelaten binnen de schoolpoorten,
tenzij u een afspraak heeft. Bij het brengen en halen van uw kinderen draagt u een
mondmasker en houdt u een veilige afstand tot de andere ouders en kinderen.
Fysieke oudercontacten kunnen helaas niet meer doorgaan. Indien u na het eerste
rapport toch graag een gesprek heeft met de (zorg)leerkracht, dan kan dat uiteraard
altijd via een video- of telefoongesprek. Als de leerkracht een gesprek nodig vindt,
geeft hij/zij u een seintje.
Tenslotte hebben we nog een belangrijk verzoek voor u als ouders. Indien u of uw
kind(eren) positief testen op het coronavirus, gelieve de directeur én de

klasleerkracht dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Wij melden dit
dan bij het CLB, dat instaat voor de contactopsporing op school. We behandelen uw
melding steeds met respect voor uw privacy en die van uw kind. Het is echter belangrijk
om de mogelijke risico’s voor de omgeving zo klein mogelijk te houden.
Met al deze maatregelen willen we:
1. de basishygiëne nog meer versterken,
2. contacten tussen kinderen van verschillende klassen zo veel mogelijk beperken
3. en contacten met volwassenen maximaal vermijden.
Laat ons samen ons best doen om deze maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Alleen zo
krijgen we het virus klein!

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft intussen ook beslist dat de herfstvakantie
twee dagen langer zal duren. Na de vakantie verwachten we dus alle kinderen op donderdag 12

november terug op school.
Op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders vindt u duidelijke informatie
over het coronavirus en wat dit betekent voor het onderwijs. Uiteraard kunt u ook altijd bij ons
terecht met vragen of bezorgdheden.
Nogmaals bedankt voor uw begrip en uw inspanning om de maatregelen zo goed mogelijk na te
leven.
Vriendelijke groeten
Guy Mermans

