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Nieuwsbrief 5 voor ouders in november ‘21
Beste ouder(s)
•

Van maandag 1 t.e.m. zondag 7 november is het herfstvakantie en dus géén school. Geniet
van de buitenlucht: stappen en trappen is het best medicijn tegen covid.

•

Nieuwe coronamaatregelen na de herfstvakantie:

Mondmaskerplicht
Lager onderwijs
•

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november - maar
het mag ook vroeger - binnen opnieuw een mondmasker op school.
o

Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en
ventilatie, mag het mondmasker af.

o

Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke
contacten vermijden.

o

In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf
10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

•

Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens
het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie
is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar
en eventueel andere personeelsleden).

•

Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren
en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis
van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen
dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

Concreet betekent dat op onze school dat we het mondmasker voor de leerlingen van 5de en
6de leerjaar opnieuw invoeren.
Aangezien we in het 5de en 6de leerjaar leerjaar over geen extra grote klaslokalen beschikken
houden we zo veel mogelijk het mondmasker op tijdens de lessen.
De leerkrachten waken erover om veelvuldig te ventileren en regelmatig buitenlessen in te
schakelen.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat
er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:
•

worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze
symptomen vertonen.

•

treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in
1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat
deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

We gaan deze regelgeving als school opvolgen.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden
Deze richtlijnen gelden zowel in basis- als secundair onderwijs:
•

Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen een
mondmasker.

•

Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Heb daarbij evenwel
aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek
oudercontact soms aangewezen kan zijn.

•

Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de
bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid
safe ticket vereist is.

•

Als de personeelsvergadering fysiek doorgaat, is het dragen van
mondmaskers sterk aanbevolen.

Concreet betekent dit voor onze school:

o Ouders dienen steeds een mondmasker te dragen, zowel bij het brengen of afhalen
van de leerling(en).
o We zullen bij oudercontacten van de kleuterschool de mogelijkheid tot digitaal
oudercontact geven. We deden dit reeds voor de oudercontacten van de lagere
school.
o De WEEK van de GROOTOUDERS (3de of 4de week van november) zal ook dit
schooljaar, jammer genoeg, in onze kleuterschool niet ingericht worden.
o Bij onze nieuwe musicalvoorstelling zal een covid safe ticket vereist zijn. Ook voor
de kinderen zullen extra maatregelen getroffen worden.
•

Op maandag 8 november start de kaartenverkoop voor onze nieuwe musicalvoorstelling
‘Zonnewacht & Maneraad’. Kaarten zijn te bekomen vanaf 8 november op het schoolsecretariaat
of zijn telefonisch te reserveren op het nummer 09/367 68 36. Let wel: de leerlingen van het 1ste
leerjaar spelen énkel mee in de namiddagvoorstellingen en niet in de avondvoorstelling.

•

Na de herfstvakantie starten we i.s.m. de ouderraad met de actie ‘Helm Op Fluo Top’. De actie
start op maandag 8 november en loopt tot de krokusvakantie (25 februari 2022).
Hieronder vindt u alle info over deze actie. De materialen worden op maandag 8 november aan de
leerlingen bezorgd.
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