AANPASSING
CORONAMAATREGELEN
VANAF 18 MAART
Lieve, lieve ouders,
Bij wijlen voelen we ons wat emotioneel worden… we willen zo
graag gewoon lesgeven en gewoon interessante activiteiten
organiseren voor de kinderen.
Dat doen we ook wel, maar voortdurend ligt dat virus op de loer
en overschaduwt toch wel het onbezorgde.
We willen zo graag gewoon ouders uitnodigen voor een
oudercontact of voor een of ander gezellige bijeenkomst op
school.
Maar niets is ‘gewoon’ … toch zeker nog voor even niet.
Het is wat het is … we houden ons hoofd koel en besmetten elkaar met vertrouwen en positief
doorzetten.

MONDMASKERS VOOR L5 EN L6
Vooral in de basisscholen stijgen het aantal positief geteste kinderen. Daarom moeten “alle
leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de
paasvakantie een mondmasker dragen op school.”
Een maatregel die er eigenlijk al een tijdje zat aan te komen.
Dit is nodig om:
 het voor personeel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden.
 de basisscholen te kunnen openhouden.
We wachten niet tot maandag. De leerlingen van L5 en L6 krijgen vandaag
elk een stoffen mondmasker op school.

We leggen natuurlijk even uit aan de kinderen waarom + geven
info over het gebruik.

Net zoals je kind eigen papieren zakdoekjes meebrengt, kan het
ook zijn/haar eigen (stoffen of papieren) mondmasker
meebrengen. Een eigen kleurtje kiezen kan fijn zijn.

Graag het stoffen mondmasker elke avond uitwassen (minstens
60°) of de volgende dag een ander masker meegeven.

Het mondmasker wordt aangedaan als de kinderen in de rij gaan
staan bij het belteken.

Van zodra een kind uit de klas, of de juf of meester, in quarantaine
moet, moet iedereen uit de klas het mondmasker ook buiten
aanhouden.
Dat is nu niet nodig … we laten weten als dat wijzigt.

Geef een plastiek zakje mee naar school waar het masker kan ingestoken worden tijdens
het speelkwartier (en zo in de broek- of jaszak).

HOE HET MONDMASKER GEBRUIKEN











Hanteer het masker via de touwtjes/elastiekjes.
Raak het masker nooit aan de binnenzijde of aan de buitenzijde aan.
Raak je gezicht niet aan.
Mond én neus moeten onder het masker zitten
Houd het masker aan. Ev. even laten zakken als je op veilige afstand bent van andere
personen
Steek het niet in je zak;
Let er op dat je het nooit binnenstebuiten aandoet;
Leg het in een afsluitbaar plastic zakje als je het even niet aandoet.
Verwijder het masker onmiddellijk indien bevuild en/of vochtig of na 8u.
Was een stoffen mondmasker op minimum 60°.

QUARANTAINES K1B EN K2B
Fingers crossed … voorlopig goed nieuws.
De kleuters die zich lieten testen (bijna iedereen) testten negatief (op eentje na).
De kinderen van Veerle en Stien kunnen dus gewoon terug naar de klas
komen. Enkel de kinderen die niet getest werden, moeten nog even
wachten.

OPRECHT BEDANKT, OUDERS
… voor jullie openheid, snel communiceren én geduld, veel geduld (als wij
soms amper weten wat we moeten communiceren).
Met jullie hebben we echt geluk. En da’s goud waard in deze tijden!!
Even herinneren: “Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en
halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.”
Tot binnenkort
Anne & team

