NIEUWSBRIEF
CORONAMAATREGELEN

Wijzigingen vanaf dinsdag 23 maart 2021
Beste ouders,
We hadden gehoopt dat we in alle coronarust naar de vakantie konden toeleven maar dit is niet
gelukt.
Om de scholen veilig open te kunnen houden tot aan de paasvakantie, besliste de overheid om
een aantal bijkomende maatregelen te nemen.
Alle huidige maatregelen blijven doorlopen, maar er komen er enkele bij en dat zeker tot aan de
paasvakantie.

ZO KORT MOGELIJK OP SCHOOL
We vragen met aandrang de kinderen zo kort mogelijk op school te laten
● Toekomen zo dicht mogelijk tegen 8.30 u.
● ’s Middags zoveel mogelijk naar huis.
● Zo weinig mogelijk gebruik maken van studie en opvang = veiligste manier om elkaar
niet te besmetten
o Opvang gaat in principe buiten door, tenzij het weer dit niet toelaat
o Lager: enkel speelstudie buiten. Dit betekent dus eigenlijk gewoon opvang buiten
voor ’t lager. Dit vanaf vandaag, maandag 22 maart.

MIDDAGETEN
We vragen bij voorkeur je kind zo vaak mogelijk ’s middags op te halen en in hun veilige thuis te
laten eten.
● De traiteur komt niet meer naar school: geen warme maaltijden meer voor kleuter. Geen
soep meer voor kleuter en lager
● Kinderen (kleuter en lager) die ’s middags op school blijven eten, brengen een eigen
lunchpakket met drinkfles (water) mee. Water kan altijd bijgevuld worden.
De kinderen eten dit onder begeleiding van hun eigen klasleerkracht op. Daarna worden
ze buiten opgevangen door onze vrijwilligers die anders ook over de middag komen
helpen.
● Kinderen die naar huis gaan, mogen vanaf 13 u. terug op de speelplaats.

“SLECHT WEER BESTAAT NIET, SLECHTE KLEDIJ WEL”
●
●
●

Op de speelplaats lager wordt er in twee groepen gespeeld in verschillende zones. Zorg
dus dat je kind een goede (regen)jas aan heeft.
LO-lessen gaan in openlucht door. Een trui is dus geen overbodige luxe.
Klassen worden nog steeds extra verlucht. Een trui is dus welkom!

SPEELTIJDEN
●

De speeltijden zijn anders georganiseerd, zodat er minder grote groepen met kinderen
gevormd worden.

ONDERSTEUNERS
●

Omwille van de veiligheid kan de ondersteuning via het ondersteuningsnetwerk voorlopig
niet doorgaan. Therapeuten kunnen wel hun werk blijven doen.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Enkel wat in kleine groep (max. 10) is, gaat door
● Gaan door: octopus op maandag, kiyashi op donderdag
● Gaat niet door: kleuterurnen op dinsdag
Wij proberen onderwijs en opvang, binnen onze mogelijkheden, zo veilig mogelijk verder te
organiseren. Blijf de maatregelen die al maanden gelden goed respecteren.
Samen lukt het ons.
Vriendelijke groeten
Anne & team

