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Maart 2021
Update Coronamaatregelen
ALGEMEEN
Naar aanleiding van de beslissingen, genomen door de onderwijsministers, betreffende de
bijkomende coronamaatregelen voor de scholen, laten wij u de aanpassingen weten die gelden voor
onze school. Deze coronamaatregelen zullen van kracht zijn tot aan de paasvakantie.
•

Klasbubbels
We maken 2 klasbubbels in onze kleuterschool:
klasbubbel A = 2,5 en 3-jarigen
klasbubbel B = 4 en 5-jarigen.
In de lagere school vormt elk leerjaar een klasbubbel, dus 4A en 4B vormen een klasbubbel
4e leerjaar en 5A en 5B vormen een klasbubbel 5e leerjaar.

•

Zwemmen
Onze leerlingen van de lagere school zullen niet meer gaan zwemmen voor de paasvakantie.
Dit werd beslist in overleg met ons schoolbestuur en de andere gemeentelijke scholen.

•

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.

•

Refter
De refter wordt gesloten. We mogen niet meer samen eten in de refter.
Alle leerlingen zullen ’s middags in de eigen klas eten onder toezicht van hun klasleerkracht.

•

Speeltijden
Alle klasbubbels dienen gescheiden te blijven. Daardoor zal de speelplaats opgedeeld
worden in 4 speelvelden (2 op de bovenspeelplaats en 2 op de benedenspeelplaats).
Op deze manier kunnen de klasbubbels, zo veel mogelijk gescheiden, buiten spelen.

•

Aankomst op school
Doordat de klasbubbels niet met elkaar mogen spelen, mogen de kinderen ’s morgens bij
aankomst op school vanaf 8.10 u. direct naar hun eigen klaslokaal gaan.
Om dit organisatorisch mogelijk te maken, vragen wij u om uw kind(eren), indien mogelijk zo
laat mogelijk naar school te brengen. De lessen starten om 8.30 u.
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•

Naschoolse studie
Aangezien we geen klasbubbels mogen mengen, kunnen wij tot aan de paasvakantie geen
huiswerkbegeleiding tijdens de naschoolse studie voorzien.
Indien u een probleem heeft met de opvang voor uw zoon/dochter, die normaal naar de
studie komt, gelieve contact dan op te nemen met de school. Wij bespreken dan
samen met u op welke manier we dit kunnen oplossen.
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