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Beste ouder
Sinds gisteren gelden er opnieuw nieuwe maatregelen voor scholen. Deze nieuwe afspraken komen er
omdat de cijfers niet verder dalen en ze steeds vaker varianten van het coronavirus zien opduiken.
Leerlingen lagere school: vaste plaats
Omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de kinderen in de lagere
school een vaste plaats krijgen in de klas.
Mondmaskers in de lagere school – vijfde en zesde leerjaar
Wij hanteren de volgende regel: Als er een kind afwezig is in de klas, start de mondmaskerplicht. Vanaf
dat de klas terug voltallig is, mogen de mondmaskers af. De leerlingen moeten dit mondmasker heel
de dag dragen (ook in de nabewaking of huiswerkklas). Dit telt ook voor de ochtendspeeltijd. Indien er
de dag voordien mondmaskers gedragen zijn, moet er ook tijdens de ochtendspeeltijd van de
volgende dag een mondmasker gedragen worden. Als bij de start van de lessen blijkt dat iedereen
aanwezig is, mogen de maskers af. Is dat niet het geval, blijven ze opstaan.
Verlenging isolatie bij positieve test
Wanneer een leerling of personeelslid positief test op corona, moet hij/zij vanaf 25 januari 10 dagen in
isolatie in plaats van 7. Dit is een antwoord op de mogelijk langere besmettelijkheid van de nieuwe
variant.
Huiswerkklas en naschoolse opvang
Zoals eerder vermeld in een mail kunnen we met de op te volgen maatregelen geen huiswerkklas
meer organiseren. Omdat we rekening moeten houden dat de klasgroepen bij elkaar blijven, is dit
voor onze school niet haalbaar.
Naschoolse opvang gaat nog wel door op onze school, maar we houden de kinderen van de
kleuterschool en de lagere school apart. Volgens de maatregelen mogen de kinderen BUITEN spelen,
ook klasdoorbrekend. Als de kinderen binnen worden opgevangen moeten ze een vaste plaats krijgen
en mogen ze niet vrij rondlopen of spelen. Dat is voor een kind niet gemakkelijk. Daarom kiezen we er
als school voor om de opvang BUITEN te organiseren. We willen jullie vragen om in deze periode je
kinderen zo snel als mogelijk op te halen op school.
Afhalen kinderen
We willen nogmaals vragen om voldoende afstand te houden van de andere ouders. We zien dagelijks
dat de afstand vaak niet gerespecteerd wordt. We weten dat het voor iedereen moeilijk is, maar
vragen toch om de maatregel te volgen. Dit voor ieders veiligheid en om de kans op besmetting
kleiner te maken. Het kan zijn dat je daardoor wat langer moet wachten, maar we vragen daar jullie
begrip voor. Gelieve ook niet in de opening van de poort te komen. Er staat een leerkracht die toeziet
of de kinderen naar de juiste persoon gaan. Dus ook afstand houden van de poort zodat onze kinderen
de school veilig kunnen verlaten.
Mogen we vragen om alle maatregelen goed op te volgen. Het gaat snel. Momenteel hebben we ook
een klas in quarantaine. Dus we doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te houden voor iedereen!
Het schoolteam

