NIEUWSBRIEF CORONA
NA HERFSTVAKANTIE 2021
Beste ouders,
Zoals je wellicht via de pers vernam, neemt de overheid bijkomende coronamaatregelen in het
onderwijs. Op die manier hoopt men het aantal besmettingen in basisscholen (waar kinderen nog
niet gevaccineerd zijn) te beperken en ook de kans op quarantaine voor een hele klas zo klein
mogelijk te houden.

WAT VERANDERT ER NIET?
-

-

-

Alle geplande activiteiten en lessen gaan voorlopig gewoon door. Ook de
herfstvakantie wordt niet verlengd.
Voor de leerlingen verandert er al bij al weinig. Aan alle klassen vragen we om
waakzaam te blijven. Enkel in de derde graad komen extra maatregelen, maar daarover
verder in de brief meer nieuws.
Ouders blijven welkom in het gebouw om kinderen af te zetten en op te halen (vooren naschools).
Aan alle ouders vragen we om bij het betreden van het schoolgebouw het mondmasker
altijd op te zetten en de handen te ontsmetten (kan aan de blauwe deur en aan het
secretariaat). Dat is voor iedereen duidelijk.
Bij het afzetten van p/kleuters (zachte landing) aan de klas dringen we aan om de tijd
binnen in het gebouw zo kort mogelijk te houden.
We blijven veel aandacht geven aan ventilatie in alle klassen.

EXTRA MAATREGELEN
Vanaf morgen, vrijdag 29 oktober, en zeker tot aan de kerstvakantie.
Er is mondmaskerplicht voor leerlingen van L5 en L6.
In die klassen voeren we de CO2-metingen op en zullen we de banken zoveel mogelijk
verspreiden over de beschikbare klasruimte. Zo kan de juf of meester beslissen dat de
kinderen hun masker tijdens het volgen van de les op bepaalde momenten kunnen
afzetten (als dat veilig kan). Ook op de speelplaats wordt een masker niet verplicht.
Mogen we vragen dat alle leerlingen van L5 en L6 vanaf morgen, vrijdag, hun
eigen mondmasker meebrengen?
Ook in de andere klassen voeren we de CO2-metingen op.
Leerlingen basisonderwijs moeten enkel nog getest worden als ze symptomen vertonen.
Breng op dat ogenblik de school op de hoogte en hou de kinderen thuis tot ze gezond zijn
of tot de tracing of huisarts het licht op groen zet. Het is en blijft heel erg belangrijk dat
zieke kinderen thuis blijven.
Als er binnen één week vier of meer besmettingen uitbreken in een klas, dan zal die klas
gedurende één week in quarantaine geplaatst worden. Op dit moment organiseert de
school onderwijs aan huis, zoals we dat ook in het verleden deden.
De oudercontacten in dec. zullen normaliter digitaal plaatsvinden.
De genomen maatregelen vergen van iedereen een inspanning. Op die manier hopen we de
ongemakken (quarantaines, zieken, besmettingen, …) tot een minimum te beperken. En kunnen
we de school al bij al vrij normaal laten draaien. We starten reeds morgen vrijdag 29/10, maar
zien dit als een soort overgangsdag.
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