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      Donderdag 22 oktober 2020 

Beste ouders 

Vanaf maandag 26 oktober 2020 schakelt de school over op code oranje! 

Wat wil dat zeggen voor onze school? 

- Vanaf maandag worden er geen warme maaltijden meer geserveerd.  

Elke leerling neemt een lunchpakket mee.  

De leerlingen krijgen een vaste plaats in de refter waar ze in meerdere shiften zullen eten in 

hun klasbubbel.  

- Speeltijden en buitenactiviteiten kunnen doorgaan zoals voorheen.  

- Leerlingen van de lagere school komen in binnenruimtes enkel nog in contact met leerlingen 

van hetzelfde leerjaar.  

Voor kleuters blijven dezelfde regels en zij mogen ook binnen in contact komen met kleuters 

van een andere leeftijd.  

Hierdoor zal de opvang in de herfstvakantie enkel voor kleuters kunnen doorgaan.  

- Alle extra activiteiten en uitstappen worden geschrapt. Ook het zwemmen zal niet meer 

doorgaan.  

- Enkel essentiële derden worden toegelaten op het schooldomein.  

- Ouders worden enkel in uitzonderlijke situaties nog op het schooldomein toegelaten.  

Hierdoor zijn we genoodzaakt om het oudercontact van donderdag 29 oktober voor het lager 

anders te organiseren. Een brief met meer uitleg zal je ontvangen van de klasleerkracht.  

- Het toekomen en afhalen blijft behouden. Zorg (zeker bij het lager) voor voldoende afstand 

tussen ouders. We houden de éénrichting stroom aan! Draag je mondmasker en wees 

geduldig. 

Tijdens voor-en naschoolse opvang kunnen ouders enkel tot aan het groene hekken komen.  

- Contacten met volwassenen gebeuren voornamelijk via mail of telefonisch. 

- We blijven een strikte handhygiëne aanhouden.  

Heeft u symptomen en moet u een test laten afnemen dan vragen we om de kinderen thuis te 

houden tot de testresultaten bekend zijn. Op die manier beperken we de kansen van het virus op 

onze school en kunnen de kinderen voltijds de lessen blijven volgen.  

Met vriendelijke groet 

Emma De Jaeger 

Directie 
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