Beste ouders,
De coronacijfers stijgen dag na dag, tijd om preventief in te grijpen in de school. Om te voorkomen dat we de hele school
zouden moeten sluiten bij een besmetting, zullen we er alles aan doen om de klasbubbels te respecteren.

Spelen in eigen klasbubbel (lagere school)
Tot vandaag speelden de kinderen steeds samen op de speelplaats. Dit gaan we echter aanpassen! We laten de kinderen in
hun eigen klasbubbel spelen (= enkel lagere school). De speelruimte is verdeeld in 6 vakken (refter, speelzone aan afdak en
bureau directeur Veerle, korfbal-en basketbalplein, voetbalveld, speeltuin en speelplein woonboot). Dagelijks spelen de
kinderen van een klas (L1 speelt samen) in een vak tijdens alle speeltijden die dag. Elke dag schuiven ze door, zodat ze
dagelijks andere dingen kunnen spelen, waardoor de speeltijden uitdagend blijven. Per één of twee klasbubbels is er een
toezichter. Voorlopig is dit schema volledig ingevuld. Ben je als ouder toch bereid om in te vallen bij eventuele afwezigheid
van een toezichter, mag je steeds directeur Veerle inlichten, zodat we u kunnen opbellen in nood. Dit zou heel fijn zijn!
Onze kleuters kunnen blijven spelen op de kleuterspeelplaats met alle kleuters samen.

Aankomst op school
Om 8.15 uur gaan nu ook de kinderen van de lagere school onmiddellijk naar de klas. Hun handen worden ontsmet bij het
binnenkomen aan de schoolpoort. De stempel voor het dragen van fluo wordt niet meer gegeven aan de schoolpoort, maar
wordt onmiddellijk in de klas gegeven in de vorm van een sticker op hun stempelkaart.

Mondmaskers in L6
Een leerling van het vijfde leerjaar volgt ook deels les in het zesde leerjaar. Deze leerling is dus onderdeel van twee
klasbubbels. Omwille van deze reden zullen we mondmaskers verplichten tijdens de lessen waarbij deze leerling les volgt in
het zesde leerjaar. Deze leerling zit ook aan een aparte bank in de klasruimte. Deze bank wordt ook ontsmet voor en na de
les.
Tijdens de andere lessen blijven de leerlingen van het zesde leerjaar vrij in hun keuze om al dan niet een mondmasker te
dragen. Deze keuze maakt men nu reeds zelf.

Zwemmen
Jammer genoeg moeten we ook beslissen dat we vanaf nu weer een tijdje niet meer kunnen gaan zwemmen. Het busvervoer
naar het zwembad is steeds met twee klassen samen. Ook al zitten beide klassen gescheiden van elkaar, we kunnen op dit
moment in de pandemie geen risico’s nemen. Van zodra de cijfers het toelaten, zijn we terug weg😊.

Tot op heden is het ons gelukt om het coronabeestje redelijk goed buiten te houden in onze school. Door deze bijkomende
maatregelen, hopen we de besmettingen te kunnen blijven beperken in onze school (klasbubbels).
Van zodra er terug sprake zou zijn van versoepelingen, zullen we uiteraard terug schakelen. In tussentijd proberen we onze
kinderen toch een fijne, zo zorgeloos mogelijke tijd te geven op onze school.

Hou jullie gezond!
Hartelijke groeten,
Het schoolteam

