Beste ouders
Na het overlegcomité werd er ook door de ministers van onderwijs bijgestuurd in de maatregelen
voor scholen om de besmettingscijfers te doen dalen.
Via deze brief brengen we u op de hoogte van enkele wijzigingen in de schoolorganisatie.
Heeft u na het lezen van de info nog vragen?
Mail gerust naar secretariaat.dewegel@coltd.be of bel tussen 8:00u en 17:00u naar 09 377 29 65

Kunnen de kinderen nog warme maaltijd op de school nemen?
De warme maaltijden en het eten van soep over de middag worden voorlopig
opgeschort vanaf dinsdag 30 november tot de kerstvakantie.
Kinderen die op de school eten, moeten vanaf dinsdag 30 november een lunchpakket
meebrengen. De kinderen van de kleuterschool eten per klasbubbel in de refter en de
kinderen van de lagere school eten in het klaslokaal.

Worden de verschillende klasbubbels maximaal gescheiden?
Ja, wij doen ons best om de verschillende klasbubbels apart te houden.
Buiten mogen de kinderen samen spelen maar binnen beperken we dit.
Klasoverschrijdende activiteiten worden stopgezet tot aan de kerstvakantie.
Dit heeft wel een aantal praktische gevolgen.
Klassen mengen bij afwezigheid door ziekte of quarantaine van een leerkracht kan nu
niet meer. Wat kan wel? Voor klassen van de lagere school gebruiken we onze refter als
grote studiezaal.
Komt de Sint naar school?
De Sint komt zeker naar school. We kunnen dit goed en veilig organiseren conform alle
huidige veiligheidsmaatregelen.
Wat met de sport- en zwemlessen?
De sportlessen gaan gewoon door. We proberen deze zoveel mogelijk buiten te laten
doorgaan. Voor het zwemrooster kunnen er wel wijzigingen zijn omdat er geen
klasbubbels mogen gemengd worden. De info in verband met zwemmen en turnen
wordt gecommuniceerd via de klasagenda.
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Mondmaskerplicht
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen al een tijdje terug een mondmasker. Het
moet ook gezegd worden dat ze dit voortreffelijk doen. Dankjewel daarvoor!
U kan als ouder helpen door hen regelmatig te vragen of ze een zakje met mondmaskers
op voorraad in de boekentas hebben.
Op de speelplaats en in de lessen bewegingsopvoeding hoeven ze het niet te dragen
mits er voldoende afstand is. In de klas mag het mondmasker af als er voldoende
afstand kan zijn.
Voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar wordt het dragen van een mondmasker
sterk geadviseerd door onze preventie-adviseur.
Ouders dragen bij het betreden van de school een mondmasker.
Personeelsleden van de school, vrijwilligers, ondersteuners, … dragen een mondmasker
in het gebouw als de afstand niet kan gegarandeerd worden. Bij het lesgeven mag de
leerkracht het mondmasker afzetten als hij/zij vooraan staat en de kinderen op veilige
afstand zitten.
Ouders op de school.
U kan niet naar de klas. U meldt zich aan aan het secretariaat, onze medewerkers
bezorgen dan het nodige aan uw kind.
Oudergesprekken gaan enkel nog digitaal of telefonisch door.
Mijn kind is iets vergeten…kan ik het brengen?
Momenteel werken wij met een secretariaat dat uit veiligheidsoverwegingen ook deels
van thuis uit werkt. Mogen wij dan ook vragen om het nabrengen van zwemzakken,
brooddozen, waterflesjes en dergelijke tot een minimum te beperken? De kinderen
leren gaandeweg dat ze hun boekentas zelf moeten klaarsteken. Eens iets vergeten is in
de meeste gevallen geen ramp maar eerder een leermoment.
Mijn kind heeft verkoudheidssymptomen, lichte diarree, hoofdpijn…
Mag mijn kind naar school komen?
We vragen u om uiterst waakzaam te zijn.
Zieke kinderen houdt u best zoveel mogelijk thuis. Twijfelt u? Neem contact op met de
huisarts.
Covid-besmetting of hoogrisico-contact van uw kind
Verwittig steeds het secretariaat via mail of telefonisch bij een positief testresultaat of
bij quarantaine van uw kind. Zo kunnen we op de school meteen het nodige doen voor
het afstandsonderwijs. Secretariaat.dewegel@coltd.be of 09 377 29 65
Hoe zit dat nu met die clusterbesmettingen?
Van zodra er 3 besmettingen zijn in de klas binnen de 7 dagen is er sprake van een
cluster en moet de klas in quarantaine. Uw kind kan op dat moment niet deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten zoals sport, jeugdbeweging, muziekschool enzv…Als ouder licht u
zelf de sportclub, jeugdbeweging, kunstacademie in.
Het is niet de school die beslist over de noodremprocedure.
Het CLB beschikt over alle informatie via hun online zorgplatform en gaat na wat er
moet gebeuren.

