
 

Beste ouders,   

We krijgen het Coronabeestje niet weg, dat is dagelijks te horen in het nieuws.  De cijfers zijn alarmerend. 

Tot op heden, en hopelijk nog voor een hele lange tijd, hebben we het virus buiten de schoolmuren kunnen houden.  Dit 

mede dankzij de grote inspanningen van de kinderen, ouders en collega’s.   

Na de herfstvakantie moet de school overstappen naar code oranje, we kregen hierover richtlijnen van meneer Weyts.   

Wat houdt dat concreet in voor onze school? 

 

Nieuwe richtlijnen 

- Extra-murosactiviteiten worden opgeschort, met uitzondering van de zwemlessen. 

- Enkel essentiële derden op school.  Vermijden van aanwezigheid ouders op school.  Parcours afhalen kinderen 

blijft.  Ouders respecteren hier ook social distance. 

Kinderen afzetten ’s morgens = aan schoolpoort. 

- Oudercontacten indien nodig digitaal (brief voor kleuters volgt na de herfstvakantie).  Facultatieve oudercontacten 

lagere school (= voor herfstvakantie) kunnen nog fysiek doorgaan, mits de nodige maatregelen. 

- Eten in klas blijft. 

- Spelen op de speelplaats mag nog steeds samen met de hele school (niet in bubbels).  Handen ontsmetten na elke 

speeltijd. 

- Hygiënemaatregelen blijven gelijk:  

o handhygiëne voor- en na speeltijd, voor- en na het eten 

o toiletten worden dagelijks ontsmet en nog eens extra tussen de middag.  

o 1 toilet per klasbubbel in de lagere school. 

- Zieke kinderen en personeel blijven thuis en verwittigen de school.  Indien er getest wordt, wordt de school op de 

hoogte gehouden van de resultaten. 

De ouders worden op de hoogte gehouden indien er een kind/leerkracht van de klas positief is getest en wat de 

genomen maatregelen zijn.  Deze communicatie zal in eerste instantie via Gimme gebeuren. 

Leerkrachten dragen een mondmasker in de klas (enkel lagere school), tenzij er afstand kan gehouden worden.  

Kleuterjuffen hoeven geen mondmasker te dragen in contact met de kleuters, wel in contacten met ouders en 

andere collega’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteiten 

Hoe lang we in code oranje zullen zitten is nog niet bepaald.  Daarom lijsten we hieronder reeds de 

activiteiten/uitstappen op die gepland zijn in oktober en november.  

In december bekijken we de volgende geplande uitstappen/activiteiten en zullen dan opnieuw een overzicht bezorgen 

van de uitstappen/activiteiten die al dan niet zullen doorgaan.  Dit zullen we maandelijks herhalen, zolang we in code 

oranje blijven. 

Wie? Wanneer? Wat? Afgelast of doorgaan?  
Of later te bepalen (?) 

L1 21/10/2020 Bosuitstap Gaat door 

L2 21/10/2020 Bosuitstap Gaat door 

K1 21/10/2020 Toneel: Grasland Gaat door 

L5+6 22/10/2020 Bosuitstap  Gaat door 

LS 23/10/2020 Dag van de jeugdbeweging Gaat door 

L5-6 23/10/2020 Zwemmen Gaat door 

K1A + K2 27/10/2020 Grootouderfeest Afgelast 

L3 28/10/2020 Bosuitstap Gaat door 

K1B + K3 29/10/2020 Grootouderfeest Afgelast 

LS 29/10/2020 Oudercontacten LS 
(facultatief) 

Gaat door met de nodige 
maatregelen (plexiwand, 
mondmasker, ontsmetten na elk 
contact, social distance in wachtrij) 

L1+3 30/10/2020 Zwemmen Gaat door 

KS + LS 30/10:2020 Jarigen vieren Gaat door 

L4 9/11/2020 Alles met de bal Afgelast 

K3 10/11/2020 Zoobiedoe Afgelast 

K2 12/11/2020 Zoobiedoe Afgelast 

L1-3 13:11/2020 Zwemmen Gaat door 

 17/11/2020 Ouderraad  Afgelast (digitaal?) 

kls 19/11/2020 Oudercontacten  Nog te bepalen: brief zal volgen na 
herfstvakantie 

L1-3 20/11/2020 Zwemmen  Gaat door 

L3 24/11/2020 Middagsport Gaat door 

KS en LS 25/11/2020 Pedagogische studiedag Gaat door 

L1+3 27/11/2020 Zwemmen Gaat door 

 

We willen jullie alvast bedanken voor de correcte opvolging van zieke kinderen en de communicatie naar de school. 

Alsook een dikke dankjewel om ook aan de schoolpoort de social distance te behouden en mondmasker te dragen. 

Samen tegen corona! 

Indien er vragen zijn, mag u steeds contact opnemen met directeur Veerle, hetzij via mail, hetzij telefonisch. 

 

Hartelijke groeten, 

Directeur Veerle 

 


