Beste ouders,
Eerst en vooral onze beste wensen voor 2022!
Maandag openen wij terug onze schoolpoorten.
Wij geven jullie graag een geheugensteuntje mee ivm de geldende corona-maatregelen:
- De kinderen eten nog steeds in hun klasbubbel. De school biedt momenteel nog geen warme
maaltijden of soep aan.
- Kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar worden geacht een mondmasker + reserve
mee te hebben. Ze dragen dit mondmasker in de gebouwen als de afstand niet kan bewaard
worden.
- Personeelsleden dragen een mondmasker tenzij ze vooraan in de klas staan en er voldoende
afstand is.
- We zetten als school maximaal in op ventilatie in onze gebouwen. Er zijn CO2 meters
voorhanden en in onze nieuwbouw is de mechanische ventilatie zeer goed.
- De kinderen wassen nog steeds regelmatig de handen.
- Kinderen die ziek zijn worden niet op school verwacht. Twijfelt u? Contacteer dan steeds
uw huisarts.
- De overheid adviseert om elke zondag een zelftest af te nemen bij uw kind. Dit om de
spreiding van het corona-virus maximaal terug te dringen op school.
- Een klas kan verplicht in quarantaine moeten voor 5 dagen indien er 4 besmettingen zijn in
de klas.
- Een klas kan ook nog steeds gesloten worden omwille van overmacht, in dit geval wordt de
klas gesloten omdat er te weinig personeel voorhanden is.
- Klasbubbels mengen proberen we maximaal te vermijden. Indien de leerkracht van uw kind
ziek is, trachten we dit zo goed mogelijk intern op te vangen. Lukt dit niet, kan het zijn dat we
de klas moeten sluiten omwille van overmacht.
- Sportlessen en zwemlessen gaan gewoon door.
- Ouders dragen nog steeds een mondmasker en melden zich aan het secretariaat aan.
- Uitstappen kunnen doorgaan als dit in de klasbubbel is en het contact met externen op een
veilige manier kan geregeld worden.
- Wij hebben geen weet van een vaccinatiecampagne op school. Alle vaccinatie voor
minderjarigen gaat door in de erkende vaccinatiecentra en enkel met toestemming van de
ouders/voogd. De school neemt hier geen actieve rol in op.
Wij danken u voor het vertrouwen in onze school!
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