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NIEUWSBRIEF 
November - december 2021 
Update Coronamaatregelen 

 

 

ALGEMEEN 
 

Hierbij geven wij u een update van de aanpassing van de coronamaatregelen voor het 

onderwijs. 

 

 

• Gebruik refter 

We zullen net als vorig schooljaar weer afwisselend in de refter en in de klas 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 voor de kleuterschool: 

- IK en KA eten in de eigen klas 

- KB en KC eten in de kleuterrefter. 

 

Praktisch voor de lagere school: 

- We eten in kleinere groepen in de refter (afwisselend L1/L2/L3/L4 en L4/L5/L6).  Andere 

klassen eten dan in hun lokaal onder begeleiding van hun klasleerkracht. 

- Juf Ines doet elke dag de refterbewaking.  Daardoor eet L4 steeds in de refter. 

- We wisselen om de week af. 

 
We blijven warme maaltijden en soep aanbieden.   Mogen we wel vragen om zoveel mogelijk 
eigen drank te voorzien. 
 

 

• Naschoolse studie 

De naschoolse studie bij meester Kris, zal vanaf di. 30 november 2021 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. 

- De leerlingen van L5 en L6 dragen ook hun mondmasker tijdens de studie. 

 

 

• Handen wassen 

Omdat het deze dagen koudere wintertemperaturen zijn, mogen de leerlingen die hun 

handschoenen aanhouden op de speelplaats, hun handen wassen in de klas i.p.v. aan de 

wastafels op de speelplaats.  Leerlingen die geen handschoenen dragen, wassen hun handen 

aan de wastafels op de speelplaats, alvorens de klas binnen te gaan. 



 

 

 

 

• Verluchten en CO2-meters 

In navolging van de coronamaatregelen voor het onderwijs werd elk klaslokaal voorzien van 

een permanent aanwezige CO2-meter. 

Op deze manier kan er op elk moment van de dag gecontroleerd worden of de luchtkwaliteit in 

het lokaal aan de normen voldoet. 

Er wordt nog steeds ingezet op voldoende en regelmatige verluchting van de lokalen.  Gelieve 

er op toe te zien dat uw kind warm genoeg gekleed naar school komt. 

 

• Lessen Levensbeschouwelijke vakken 

Tijdens de lessen LBV (Katholieke Godsdienst, Islamitische Godsdienst en Niet-

Confessionele Zedenleer) hebben sommige klassen samen les (L1 + L2 en L3 + L4). 

Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen op voldoende afstand van elkaar zitten en krijgt ook 

iedereen een vaste plaats.  Het klaslokaal wordt hierbij ook voldoende geventileerd. 

 

 

• Mondmaskers L5-L6 

De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar moeten verplicht een mondmasker dragen op school.  
Aangezien wij niet kunnen voldoen aan de 1,5m afstand houden in de klas, dienen de 
leerlingen het mondmasker ook in de klas op te houden.  Wanneer zij buiten spelen op de 
speelplaats mogen zij het mondmasker afzetten. 
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