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NIEUWSBRIEF 
Oktober 2020 

Update Coronamaatregelen 
 

 

ALGEMEEN 
 

Beste ouders, 
 
Zoals jullie reeds via de media hebben vernomen, schakelt het onderwijs over naar code oranje.   
Voor onze school zal deze omschakeling gelden vanaf ma. 26 oktober 2020.  Dit werd door ons 
schoolbestuur beslist.  De omschakeling naar fase oranje brengt voor onze school volgende 
aanpassing mee: 
 
 

• Uitstappen + activiteiten 

Uitstappen die gepland werden, kunnen niet doorgaan tot aan de kerstvakantie.   
De toneelvoorstellingen van theater “Wortel” voor de kleuterschool en “Haar en Snaar” voor  
de lagere school die op school zouden doorgaan, worden geannuleerd. 
  

 

• Zwemmen en turnen 

Onze kleuters zullen niet meer gaan zwemmen tot aan de kerstvakantie.  Het is een te groot 
risico om met de kleuters te gaan zwemmen omdat we steeds beroep moeten doen op ouders 
en grootouders om mee te begeleiden.  Deze contacten moeten in code oranje vermeden 
worden. 
De zwemlessen in de kleuterschool zullen tijdens deze periode vervangen worden door 
turnlessen. 
 
De zwembeurten van de lagere school gaan wel door zoals gepland. 
We willen wel vragen om er rekening mee te houden om uw kind op donderdag sportieve 

kledij aan te doen.  Die dag krijgen alle klassen van de lagere school turnles van meester Tom 

en kunnen ze indien het weer het toelaat buiten les volgen. 

 

• 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 eet elke dag mee in de refter (4A). 

- We wisselen om de week af. 

 
Omdat het voor ons organisatorisch niet mogelijk is (omdat er in de klaslokalen 
gegeten wordt) bieden we vanaf ma. 26 oktober 2020 GEEN warme maaltijden en GEEN 
soep meer aan in de refter van de kleuter- en lagere school.   
De reeds aangekochte soepbonnetjes blijven steeds geldig. 
 

 



 

 

• Naschoolse studie 

De naschoolse studie bij meester Kris, zal vanaf ma. 26 oktober 2020 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. 

 
 

• Kinderfuif oudervereniging 

De Kinderfuif van onze oudervereniging die gepland stond op za. 14 november 2020 mag niet 

doorgaan door de coronamaatregelen in code oranje.  Meer info volgt nog van onze 

oudervereniging. 

 

Wij willen graag al onze ouders bedanken voor het naleven van de coronamaatregelen aan de school 
en het thuis opvolgen van de schooltaken indien hun kinderen in quarantaine zaten. 
Als we samen de basisregels goed blijven volgen, geeft ons dat de meeste kans om de school zo 
veilig mogelijk te blijven organiseren. 

 

 

 

 

Heidi Dils,      Het schoolteam 

directeur 


