NIEUWSBRIEF
April 2021
Update Coronamaatregelen
ALGEMEEN
Naar aanleiding van de beslissingen, genomen door de onderwijsministers, betreffende de
coronamaatregelen voor de scholen vanaf na de paaspauze, laten wij u de aanpassingen weten die
gelden voor onze school. Deze coronamaatregelen zullen van kracht zijn vanaf ma. 19 april 2021 en
zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.
•

Mondmaskers
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen een mondmasker op school.
We dragen het mondmasker in de klas én binnen in het schoolgebouw maar ook op de
speelplaats aangezien afstand ook daar niet gerespecteerd kan worden.
Wij willen jullie eveneens vragen om er op toe te zien dat jullie kind steeds een proper
mondmasker bij heeft. Het is belangrijk dat mondmaskers dagelijks worden ververst.

•

Aankomst op school
Wanneer de kleuters (4- en 5-jarigen) en de leerlingen van de lagere school aankomen op
school, wassen zij hun handen aan de wastafels op de speelplaats alvorens ze gaan spelen.
Na de speeltijd wassen de kleuters en leerlingen terug hun handen alvorens de les begint.

•

Speelplaats
De speelplaats is niet meer opgedeeld in verschillende speelvlakken, maar de kleuters en
leerlingen spelen tijdens de speeltijden zoveel mogelijk met de kinderen uit hun eigen klas.

•

Refter
In fase oranje moet elke klasgroep gescheiden eten. We voorzien hiervoor een
beurtensysteem met afwisselend eten in de eigen klas en eten in de refter. Op deze manier
kunnen we de klasgroepen voldoende gespreid zetten in de refter.
Praktisch:
- We eten afwisselend per 3 leerjaren in de refter (L1/L3/L5A/L5B en L2/L4B/L6). Andere
klassen eten in hun lokaal onder begeleiding van hun klasleerkracht.
- Juf Ines doet elke dag de refterbewaking. Haar klas (4A) eet elke dag mee in de refter.
- We wisselen om de week af.
Bij goed weer eten we buiten op de speelplaats.
Omdat het voor ons organisatorisch niet mogelijk is (omdat er in de klaslokalen
gegeten wordt) bieden we dit schooljaar GEEN warme maaltijden aan in de refter van
de kleuter- en lagere school.
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•

Naschoolse studie
De naschoolse studie zal terug doorgaan in de refter. Zo kunnen de klasgroepen voldoende
verspreid zitten.
U mag uw kind ophalen in de refter mits het volgen van volgende regels:
- Ouders komen binnen via de poort aan het secretariaat. De handen worden ontsmet aan
de poort en iedereen draagt een mondmasker.
- Ouders gaan via de grote trap in de inkomhal naar de refter.
- Bij het verlaten van de refter nemen zij de kleine trap aan het einde van de gang van de
eerste verdieping naar beneden en komen zo terug op de speelplaats uit (volg de pijlen).
- De leerlingen en ouders wassen hun handen op de speelplaats bij het verlaten van de
school. Ouders mogen eventueel ook gebruik maken van de handgel.
- Het contact met de leerkracht van de studie wordt beperkt.

•

Ventilatie
We blijven erop toezien dat de klassen voldoende geventileerd worden. De vensters worden
opengezet tijdens de speeltijden en de lessen. We controleren regelmatig de luchtkwaliteit
door middel van een CO2-meter.

•

Lessen L.O.
Alle lessen Lichamelijke Opvoeding zullen buiten doorgaan.
De leerlingen kunnen zich niet omkleden in de kleedkamers. Gelieve daarom op de dag dat
uw kind L.O. heeft, hem/haar sportieve kledij en sportschoeisel aan te doen.

•

Zwemmen
De zwemlessen gaan terug door voor de kleuters van KB en KC en voor alle leerlingen van de
lagere school.
Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel geen ouders met de kleuters meestappen
naar het zwembad. Gelieve uw kleuters gemakkelijke kledij en schoeisel aan te doen op de
dag dat ze gaan zwemmen a.u.b.

•

Lessen Levensbeschouwelijke vakken
Doordat de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar samenzitten voor de lessen
levensbeschouwelijke vakken (katholieke godsdienst, islamitische godsdienst en nietconfessionele zedenleer), zullen deze lessen zoveel als mogelijk is, buiten gegeven worden.

•

Oudercontact
De digitale oudercontacten met de leerkracht van uw kind, zullen doorgaan in de week van
ma. 19 april t.e.m. do. 22 april 2021.
U kon hiervoor reeds op voorhand inschrijven voor een gesprek via de telefoon of via
Praatbox. De bevestigingen (met datum, uur en inlogcodes voor Praatbox) werden reeds
voor de paaspauze meegegeven met de leerlingen.
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