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UPDATE CORONA
Beste ouder,
Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere
gemeenschappen, worden er binnen onderwijs extra veiligheidsmaatregelen opgelegd om tijdens
de twee weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken.
Dit nieuws bereikte ons ook pas gisterenavond via de media. Doel van dit geheel aan maatregelen is
vast te houden aan de ambitie dat leerlingen tot aan de paasvakantie zo veel mogelijk
naar school kunnen blijven gaan. Code rood blijft ook nog steeds van kracht op alle Gentse
basisscholen.

WAT BETEKENEN DE MAATREGELEN CONCREET VOOR ONZE SCHOOL?
HYGIËNE
De school blijft hoe dan ook cruciaal inzetten op afstand houden, ventileren, handhygiëne
en mondmaskers dragen waar verplicht.

REFTER
De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie.
Alle kleuters eten in hun eigen klas. Bij mooi weer zullen ze buiten eten.

KLASBUBBELS
Klasbubbels mogen binnen niet worden gemengd. Buiten spelen onze kleuters nu ook in hun klasbubbel,
iedere klas krijgt een speelruimte toegewezen.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
We willen vragen om het gebruik van de voor- en naschoolse opvang de komende 2 weken enkel te
gebruiken indien strikt nodig.

BRENGEN EN AFHALEN
Het brengen en afhalen van onze kinderen blijft op dezelfde manier georganiseerd, aangezien dit nu reeds
coronaproof gebeurt. Uiteraard draag je als ouder een mondmasker en bewaar je de afstand.

SYMPTOMEN
Indien u merkt dat uw kindje bepaalde symptomen heeft, willen we vragen uw kind thuis te laten en de
school in te lichten.

Beste ouder, we kunnen ons voorstellen dat dit ook voor jullie geen evidente tijden zijn.
We willen u alvast bedanken voor uw ongelooflijke begrip!
Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.
Vriendelijke groeten,
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