Beste ouders,
De ‘paaspauze’ voor het onderwijs zit er op, we zijn heel blij dat we na 3 weken onze kinderen terug mogen verwelkomen in
de school. Hopelijk hebben jullie samen kunnen genieten van de paasvakantie en heeft de paashaas voor de nodige
gezelligheid gezorgd.
We vliegen er terug in voor de eindspurt van schooljaar 2021-2022. Helemaal zoals het ‘oude’ zal het nog niet zijn, want het
coronavirus is jammer genoeg ons land nog niet ontvlucht.

Corona - maatregelen
We zullen dus met de nodige COVID-maatregelen terug starten. Dit is voor onze school weinig nieuw. Nog even kort op een
rijtje:
✓ Klassen worden voortdurend geventileerd.
✓ Kinderen ontsmetten hun handen voor - en na de speeltijd.
✓ Spelen gebeurt maximaal in de klasbubbel. Dit wil zeggen dat de lagere school nog even in klasbubbel blijft spelen
zoals voordien.
✓ Mondmasker is verplicht voor de leerlingen van L5 en L6!
✓ We blijven in de klas eten bij de eigen juf/meester.
✓ Oudergesprekken moeten alsnog maximaal digitaal georganiseerd worden.
✓ Essentiële derden (bvb. leesouders) zijn opnieuw toegelaten op school.
✓ Bij een besmetting van een leerling/leerkracht worden de ouders van de klas van die
leerling/leerkracht op de hoogte gebracht. CLB heeft hier de regie in handen welke
leerlingen er onder ‘hoog risico’ vallen, en welke kinderen onder ‘laag risico’. We houden de
andere ouders ook zoveel mogelijk op de hoogte via Gimme.

Daguitstappen in coronatijden
Bijkomende info die we mochten krijgen van minister Weyts is dat daguitstappen enkel mogen gebeuren met de eigen
klasbubbel. We mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer en met een busmaatschappij mag slechts één
klasbubbel op de bus.
Concreet wil dit zeggen dat we nog niet mogen gaan zwemmen. Op de zwembus mogen we geen twee klassen samen
plaatsen en er zijn ook onvoldoende kleedkamers beschikbaar om de klasbubbels te kunnen scheiden.
Indien er nog uitstappen gepland staan, wordt er bekeken of deze alsnog kunnen doorgaan en worden de betrokken klassen
op de hoogte gebracht via Gimme.

Meerdaagse uitstappen: openluchtklassen (L5 – L6) + zeeklassen (L1 – L2)
Meerdaagse uitstappen zijn al zeker niet toegestaan tot en met 16 mei. Concreet wil dit zeggen dat we jammer genoeg de
Openluchtklassen te Ieper voor L5 en L6 moeten annuleren. Ook de zeeklassen voor L1 en L2 zullen dit schooljaar niet meer
kunnen doorgaan.
Wij keken hier heel alvast erg naar uit, maar jammer genoeg zal het niet voor dit schooljaar zijn. We zullen bekijken met de
locaties of we alsnog volgend schooljaar kunnen gaan, maar de leerlingen van L2 en L6 moeten dit jammer genoeg van hun
‘Priester Poppe-lijstje’ schrappen.
De reeds betaalde voorschotten zullen de komende weken terug betaald worden.

We hopen op een gezond - en zo normaal mogelijk - derde trimester.

Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

