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UPDATE CORONA – CODE ORANJE vanaf
maandag 26.10.2020
Beste ouders,
Begin deze week kregen we de melding dat de scholen tegen de
herfstvakantie moeten overschakelen van code geel naar code oranje.
Na intern overleg hebben we besloten om alle maatregelen van deze
omschakeling te laten starten vanaf maandag 26 oktober 2020.
We houden hierbij voor ogen dat we:
- de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en personeel optimaal willen
beschermen.
- zo lang mogelijk het gewone lesritme willen aanhouden.
We zijn er ons van bewust dat deze wijzigingen telkens ook een inspanning van jullie
vraagt. In het belang van de gezondheid en veiligheid van onze kinderen, onze
personeelsleden en jullie eigen gezondheid en veiligheid willen we toch aandringen op
een strikte opvolging van de genomen maatregelen.
We zetten de belangrijkste wijzigingen graag op een rijtje:
- Vanaf nu geldt er een samenscholingsverbod van meer dan 4
personen op het openbaar domein. Dit betekent dat u aan de
schoolpoort afstand moet bewaren evenals bij het binnenkomen
van de school. Politiecontroles zullen hier leiden tot gasboetes die
kunnen oplopen tot € 250. Geef het goede voorbeeld voor ieders
veiligheid.

- Ouders mogen bij de start van de schooldag de school NIET meer betreden.
Uitzondering: Enkel ouders van onze jongste kleuters (1KK – Juf Liesbet en PK – Juf Mieke)
mogen de kleuter begeleiden tot aan de deur van de luifel. Ze verlaten nadien onmiddellijk
de schoolterreinen.
Enkel wie vooraf een afspraak gemaakt heeft, kan voortaan voor en tijdens schooltijd
binnenkomen.
- Leerlingen van de lagere school brengen dagelijks een mondmasker mee om te
gebruiken in de klas. Leerlingen die een mondmasker vergeten, krijgen een mondmasker
van de school dat zal aangerekend worden op de schoolfactuur aan €5/stuk.
- Extra-murosactiviteiten (schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden zoals bijv.
een uitstap naar het park) worden tot nader order opgeschort.
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- Zwembeurten worden eveneens opgeschort tot er terug overgeschakeld wordt naar
code geel. De voorziene zwembeurten worden vervangen door lessen bewegingsopvoeding
in de school. De school bekijkt in hoeverre het nodig is om deze leerlingen volgend
schooljaar nog een zwemaanbod te doen.
- Inschrijvingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande telefonische afspraak op het
nummer 053 21 29 88.
- Iedereen die de schoolterreinen betreedt, draagt verplicht een mondmasker en zorgt
steeds voor het grondig ontsmetten van de handen. Er wordt niet meer getolereerd dat
bezoekers geen mondmasker dragen bij het afhalen van leerlingen in de naschoolse
opvang.

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf maandag 26 oktober 2020.
We vinden het heel fijn indien u ook zorgt voor een strikte naleving.
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