
 
 

 

 SCHOOLNIEUWS CORONA   oktober 2020 

 

 

Beste ouders en grootouders  

 

Lesgebeuren 

 

In de klas verandert er niks. Kinderen blijven nog steeds binnen hun eigen klasgroep, maar 

zullen vanaf heden geen activiteiten meer binnen organiseren met de andere klas van 

hetzelfde leerjaar. ( Vb. L2A zal vanaf heden niet meer samen in één klas werken met 

L2B) Op de speelplaats verandert er niks.  

 

De huiswerkklas en het mengen van groepen m.b.t. zorg zal stoppen vanaf heden.  

 

Essentiële derden worden toegelaten op school. 

Juffen, meesters, CLB-medewerkers, ON begeleiders zijn nog steeds welkom. Alle 

andere volwassenen kunnen de school niet meer betreden. Ook op vrijwilligers, die worden 

ingezet af en toe in een kleuterklas, zullen we geen beroep meer doen.  

Op het betreden van de school door ouders zullen we vanaf heden ook strenger toezien.  

( samen met kleuter nog eens gaan plassen, zelf het kind dat te laat is nog naar de klas 

brengen, …) 

 

Extra- muros activiteiten 

Vanaf heden worden alle muros activiteiten opgeschort. Dat wil zeggen dat er geen enkele 

activiteit meer kan doorgaan buiten de schoolmuren. Uitstappen, wandelingen kunnen niet 

meer.  

Het is een maatregel waar we ons minder in kunnen vinden, maar die we plichtsbewust 

zullen toepassen.  

 

Gym en zwemmen 

Gym kan blijven doorgaan zonder verdere aanpassingen. Ruimtes worden voldoende 

verlucht en afstand wordt bewaard door de leerkrachten. Bij het betreden en verlaten 

van de gymzaal worden steeds de handen ontsmet.  

Zwemmen zullen we maandag NIET laten doorgaan onder de huidige maatregelen.  

We wachten de verstrenging van de protocols af m.b.t. sport om te kijken wat we doen na 

de herfstvakantie. Eerlijk gezegd  blijft er tegenwoordig nog bitter weinig tijd over om 

te zwemmen als alle voorzorgsmaatregelen zijn gevolgd en kleedkamers zijn gereinigd 

achteraf. Ook het busvervoer zorgt voor problemen wanneer we geen klasgroepen meer 

mogen mengen.  
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Essentiële bijeenkomsten 

Oudercontacten, onthaalbezoekjes, inschrijvingen, rondleidingen, oudercontacten zijn 

op dit moment niet meer essentieel en kunnen niet meer doorgaan. We bekijken de 

mogelijkheden. Er kan steeds een afspraak worden gemaakt, maar dan dient dit te 

gebeuren op momenten dat er geen kinderen op school zijn.  

 

Maaltijden op school 

Ook hier hebben we beslist om tegemoet te komen aan de nood van de kinderen en 

ouders en zien we het haalbaar om nog steeds warme maaltijden aan te bieden.  

Na de herfstvakantie zullen we dus warme maaltijden en soep aanbieden in de refter 

en boterhammen in de klas.  

 

Ouderstromen 

Sinds september hebben we de ouderstromen al aangepast omdat we wisten dat het 

niet lang zou duren vooraleer we gingen evolueren naar code oranje.  

Op zich verandert er dus weinig of niks toch willen we volgende zaken nog eens in de 

kijker plaatsen:  

 

- Betreed de school altijd via het wandelpaadje ( ook ’s morgens en wanneer het 

minder druk is ) 

- Verlaat de school altijd via de parking ( ook ’s morgens en wanneer het minder druk 

is ) 

- Vertoef niet langer op school dan noodzakelijk, houd dit moment zo kort mogelijk.  

- Vermijd te dicht bij elkaar staan bij het wachten ’s avonds.  

- Draag steeds uw mondmasker 

- Vermijd roken aan school, dit is een moment waarbij de mond niet bedekt is en 

zorgt bij andere ouders voor een onveilig gevoel.  

 

Inschrijvingen 

Voor kinderen van het geboortejaar 2019 zijn er geen fysieke rondleidingen mogelijk 

tenzij op afspraak. Dit kan slechts met 3 personen tegelijkertijd en enkel en alleen 

wanneer er geen andere kinderen op onze school aanwezig zijn.  Je neemt best 

telefonisch contact op om een afspraak te maken naschools.  

 

Oudercontacten 

Oudercontacten in november zullen digitaal georganiseerd worden of telefonisch.  

Jullie krijgen hierover nog extra duiding volgende vrijdag wanneer dit besproken is met 

het team. Vanuit Broekx werd een module geactiveerd om via dit kanaal met elkaar in 

contact te komen. We willen absoluut iedereen bereiken dus bekijken we best samen of 

iedereen in de mogelijkheid is om dit digitaal te doen.  

 

 

Warme groet en bedankt voor jullie vertrouwen. 

       

Het schoolteam 

       

                     
 


