Zaterdag 14 november 2020
Beste ouder,
Sinds half maart hebben onze leerkrachten grote inspanningen geleverd om het lesgeven door deze
ongeziene crisis te loodsen. Afhankelijk van de pandemiefase dienden we snel te schakelen om de school
te organiseren en degelijk onderwijs te verstrekken al waren de omstandigheden nooit optimaal.
Volgens het Agentschap voor Onderwijsdiensten zorgen de maatregelen in de maatschappij ervoor dat
het veilig is om de scholen vanaf maandag 16 november terug op te starten.
Tegenwoordig heeft in ons team enkel juf Vanessa Covid-positief getest. Zij zal tijdelijk, en alternerend,
vervangen worden door juf Chris en juf Marianne. Tevens zitten een handvol kinderen in quarantaine na
een hoog-risico contact met een persoon die corona heeft.
Wij zijn op onze hoede. Uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven en Sciensano blijkt immers dat
kinderen wel degelijk vatbaar zijn voor besmetting met het coronavirus, meer zelfs dan eerst werd
gedacht. Dat ze het virus ook daadwerkelijk kunnen doorgeven lijkt aannemelijk.
In functie van de doorstart wil ik dan ook de door onze school genomen veiligheidsmaatregelen nogmaals
beklemtonen. Deze consequente maatregelen bewaken en verzekeren de gezondheid van onze leerlingen
en ons personeel. Willen we leerwinst boeken dat is gezond blijven echt essentieel.
Dit moeten jullie weten:
1. Vanaf 16 november brengen alle kinderen een eigen lunchpakket en een drinkbus met water
mee. Er zullen dan tijdelijk geen warme maaltijden en geen soep meer voorzien worden.
Alle kinderen van de lagere school eten in hun klasbubbel.
2. Bewaking op woensdagnamiddag kan voorlopig niet meer doorgaan. Eten in een klasbubbel is
immers onmogelijk tijdens de opvang. Op woensdag eindigt de school dus, tot nader order, voor
iedereen om 12.05 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er studie en avondbewaking tot 18 uur.
3. Alle leeruitstappen, toneelvoorstellingen en zwemlessen worden tot nader order geannuleerd.
Ook het jaarlijks spaghettifeest en de kerstmarkt gaan dit jaar niet door.
4. De toegang van ouders en externen tot de school wordt beperkt. Sta je voor een gesloten
schoolpoort dan kan je aanbellen. Mits toelating van de directeur laten we je binnen wanneer het
echt noodzakelijk is.
5. Slechts 1, steeds dezelfde, persoon haalt de kinderen tijdig op. Deze persoon draagt een mondmasker en houdt zich aan de social distancing-regel.
6. De aanwijzingen van de toezichthoudende leerkrachten, die zorgen voor een vlotte en veilige
uitstroom, worden strikt nagevolgd.
7. De bespreking van het kerstrapport en de bespreking van de kleutervorderingen zullen via beeldbellen (videochat) gebeuren.
Deze interne maatregelen moeten verspreiding van het virus tegengaan:
1.
2.
3.
4.

Bij aankomst van je kind(eren) controleren wij de temperatuur mits je dit goed vindt.
Handen wassen/ontsmetten bij in- en uitstroom alsook voor en na de speeltijd blijft de norm.
Co2-meters in elke klas zorgen voor een flexibele beheersing van het verluchtingsplan.
Onze leerkrachten dragen een mondmasker en/of een gezichtsscherm. We raden onze leerlingen
van het 5de en 6de leerjaar aan om dit tijdens de speeltijd ook te doen.

Ik hoop ook op jou te kunnen rekenen om de voorzorgsmaatregelen vol te houden. Enkel zo kunnen we
een verdere verspreiding van het virus vermijden.
Draag goed zorg voor elkaar en denk ook aan mensen die hulp nodig hebben.
Met vriendelijke groet,
Luc Cornelis, directeur VVB

