Doorstart na herfstvakantie
Beste ouders,
De herfstvakantie heeft ons allen opnieuw doen stilstaan bij de impact van het Corona-virus in onze naaste
omgeving. Uit het contactonderzoek weten we dat in de gecontroleerde omgeving van scholen weinig
besmettingen plaatsvinden. Na overleg tussen de onderwijspartners en Vlaams minister van onderwijs
Ben Weyts is er meer duidelijkheid. De school gaat terug van start op maandag 16 november 2020.
Met goede moed en vol vertrouwen nemen we de draad terug op.
We starten in code ‘oranje’. Wat wil dit zeggen?
• Alle kleuters en leerlingen gaan tegelijk naar school gedurende alle dagen van de week
• Essentiële derden (ON-begeleiding, VCLB, onderhoud, stagiaires,…) zijn toegelaten op school
mits aanmelding/afspraak en inachtneming van de veiligheidsmaatregelen (mondmasker –
afstandsregel - handhygiëne)
• Buiten-activiteiten (wandelen, fietsen, … ) blijven mogelijk
• Bewegingsopvoeding kan blijven doorgaan, met extra reiniging en ventilatie
• Extra-muros activiteiten (bibliotheekbezoek, zwemmen, … ) worden deels opgeschort
• Materialen van de school mogen gehanteerd worden
• Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.
Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan
indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.
• ‘s Middags naar huis gaan om te eten blijft mogelijk
• Kinderen eten (zoals voorheen) in klasgroep op een vaste plaats in de eetzaal
• Speelplaats en materialen kunnen zoals voorheen in gebruik genomen worden
• Extra handhygiëne blijft verplicht
• Verluchting en ventilatie gebeurt extra in alle klassen, voorzie gepaste kledij
• Social distancing tussen volwassenen blijft noodzakelijk
• In de schoolomgeving, zowel bij aankomst als vertrek van de kleuters en leerlingen,
dragen volwassenen (+ 12j) een mondmasker
• Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen gebeurt na telefonische afspraak
Eerste schooldag voor de nieuwe instappers in de kleuterschool:
Het is mogelijk dat één ouder van de nieuwe instapper op de speelplaats wordt toegelaten.
Gelieve de social distancing te respecteren, het dragen van een mondmasker is verplicht.
Alle andere ouders nemen afscheid aan de schoolpoort.

We danken u voor uw inspanningen en uw vertrouwen.
Schoolbestuur, directie en leerkrachten Driestap

