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EXTRA NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020 

CORONACRISIS: CODE ORANJE 
 
Zoals jullie in de media al vernomen hebben, heropenen de scholen op maandag 16 november 2020. 
We starten in code oranje maar zo normaal mogelijk. Volgende maatregelen zijn van kracht: 

 In de eetzaal, warme maaltijden: 

o  krijgen de leerlingen een vaste plaats 

o de klasgroepen worden samen gehouden 

o indien nodig zal gebruik gemaakt worden van de klaslokalen van 5de A en 6 om afstand te kunnen 

houden 

 Extra murosactiviteiten worden opgeschort, ook zwemmen 

 Enkel (hoogst)noodzakelijke externen worden onder strikte voorwaarden toegelaten 

 Bij afwezigheid van leraars kan het schoolbestuur overgaan tot gedeeltelijke sluiting 

 Oudercontacten kunnen enkel digitaal, tenzij anders bepaald door de zorgcoördinatoren 

 Ook kleuterjuffen kunnen er voor kiezen om een mondmasker te dragen als ze in contact met kleuters 

komen 

We hechten veel aandacht aan het strikt naleven van deze maatregelen met als enige doel de school voor alle 
kinderen te kunnen open houden. 
We deden het tot nu toe heel goed en bedanken iedereen voor de goede opvolging. We zijn er zeker van dat we op 
jullie kunnen rekenen. 
Bij een vermoeden van Corona besmetting bij één van de gezinsleden raden we aan om je kind(eren) preventief 
thuis te houden. Hou ons hiervan steeds op de hoogte zodat wij in samenwerking met het CLB eventueel 
bijkomende maatregelen kunnen treffen. 
 

HELM OP, FLUO TOP 
 

Ook dit jaar hechten we belang aan gezien worden tijdens de donkerste periode van het jaar. Het is van 
groot belang om zich zo opvallend mogelijk te verplaatsen. Een helm biedt de noodzakelijke bescherming. 
Daarom nemen we deel aan de actie ‘HELM OP FLUO TOP’. 
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ACTIVITEITEN TOT KERSTVAKANTIE 

 Vrije dagen: 
o De school hervat op 16 november 2020 
o Begin kerstvakantie: maandag 21 december 2020 

 Activiteiten: 
o Er zijn voorlopig geen activiteiten gepland 

 De voorschotfactuur van vorig schooljaar wordt gebruikt om de extra activiteiten van dit schooljaar 
te bekostigen. Er wordt voorlopig geen voorschot aangerekend 
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