Beste ouders,
De beslissingen van het Overlegcomité zijn bekend. Er worden verschillende verstrengingen
doorgevoerd om het risico op covid-19 besmettingen maximaal te beperken.
Wij zijn op onze hoede want de laatste tijd duiken meer besmettingen op in onze klassen.
Kinderen zijn wel degelijk vatbaar voor het virus en ze kunnen het ook daadwerkelijk doorgeven.
Via consequente veiligheidsmaatregelen willen we de gezondheid van onze leerlingen en ons
personeel bewaken en verzekeren. Gezond blijven is echt essentieel om het les- en leergebeuren te
blijven garanderen.
Wat zijn de gevolgen voor de schoolwerking vanaf morgen?
1. Handen ontsmetten, met de kindvriendelijke ontsmettingsspray, bij in- en uitstroom alsook
voor en na de speeltijd blijft de norm.
2. Elk lokaal van onze school is voorzien van een co2-meter. Deze luchtkwaliteitsmeters zorgen
voor een flexibele beheersing van het verluchtingsplan.
3. Onze leerkrachten en onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker in de
klas. We raden hen aan om dit tijdens de speeltijd ook te doen.
4. De toegang van ouders en externen tot de school wordt beperkt. Op vertoon van een geldig
Covid Safe Ticket laten we je binnen wanneer het echt noodzakelijk is.
5. Slechts 1 persoon haalt de kinderen tijdig op. Deze persoon draagt een mondmasker en houdt
zich aan de social distancing regel. De toegang tot de ophaalzone (tussen onze metalen
schoolpoort en de gele hekken) is voorbehouden voor mensen met een Corona Safe Ticket.
Zonder dit certificaat worden de kinderen opgewacht achter de metalen schoolpoort.
6. De bespreking van het kerstrapport en de bespreking van de kleutervorderingen zullen ook dit
jaar via beeld-bellen (videochat) gebeuren.
Wat zijn de gevolgen voor de studie en voor de naschoolse opvang?
1. Tijdens de studie worden de klasgroepen gescheiden. In het studielokaal bepaalt de co2 meter
het verluchtingsplan.
2. Tijdens het naschoolse toezicht kunnen de klasgroepen niet gescheiden worden. Dit impliceert
dat de opvang, tot nader order, buiten zal blijven doorgaan. Wij beseffen dat dit niet steeds
even leuk, is voor de kinderen. Nu het vroeg donker wordt en de temperatuur gestaag daalt
rekenen wij er dan ook op dat alle kinderen snel opgehaald worden.
Het is niet onmogelijk dat , bij te koud weer, de naschoolse opvang tijdelijk geschorst wordt.
Verstrengde maatregelen opleggen of naleven is nooit leuk. Ik hoop echter, onvoorwaardelijk, op
jullie draagkracht te kunnen rekenen om via deze regeling een verdere verspreiding van het virus te
vermijden. Enkel dan kunnen we onze basisopdracht, werken aan de ontplooiing van ieder kind,
vorm blijven geven
Draag goed zorg voor elkaar en denk ook aan mensen die hulp nodig hebben.
Met vriendelijke groet,
Luc Cornelis, directeur VVB
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