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20 oktober 2020 
 

 
Beste ouder, 
 
Via de media vernam je waarschijnlijk dat ook onze basisschool, uiterlijk tegen de herfstvakantie, naar 
code oranje dient te schakelen.  
Rekening houdend met de praktische haalbaarheid, het welzijn van de leerlingen en de gezondheid van 
het onderwijspersoneel worden een aantal veiligheidsmaatregelen aangescherpt.  
We trachten de wijzigingen planmatig door te voeren zodat iedereen voldoende tijd heeft om de nodige 
schikkingen te treffen. 
 
1. Dit verandert niet: 
 

- Onze school blijft te allen tijden volledig open. Zelf in code rood. Alle kleuters en leerlingen kunnen dus 
voltijds naar school blijven komen. Zolang er voldoende personeel aanwezig is blijven de lessen doorgaan. 
 
2. Dit verandert wel: 
 

            Er is ook voor de Nederlandstalige scholen een verlenging van het herfstverlof voorzien.   
            De verlofkalender wordt dus aangepast. 
 

- Vanaf donderdag 22 oktober eten de kinderen in hun eigen klasbubbel. Tot de herfstvakantie blijven we 
warme maaltijden bedelen.  
            Na de herfstvakantie 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. 
 

- De zwemlessen blijven minstens tot eind november doorgaan zoals voorzien. 
            Het dragen van het mondmasker is voor alle leerlingen verplicht tijdens de busrit naar en van het  
            zwembad. Voorzie je kind dus van een mondmasker telkens het gaat zwemmen. 
 

- Alle leeruitstappen en toneelvoorstellingen worden tot nader order geannuleerd. 
 

- De avondbewaking en de avondstudie blijven normaal doorgaan. Wel vragen we jou een extra 
inspanning te leveren om je kind(eren) zo snel mogelijk op te halen. 
            De woensdagnamiddagbewaking zal niet meer doorgaan vanaf woensdag 28 oktober.  
            Eten in een klasbubbel is immers onmogelijk tijdens de opvang. Op woensdag eindigt de school   
            dus, vanaf 28 oktober en tot nader order, voor iedereen om 12.05 uur. 
 

- Om de besmettingskans te verkleinen zullen externen zoveel mogelijk uit onze school geweerd worden.  
            Sta je voor een gesloten schoolpoort dan kan je aanbellen. Mits toelating van de directeur laten  
            we je zeker binnen wanneer het echt nodig is. 
 

- Zowel de herfstwandeling (in organisatie van het oudercomité) als ons jaarlijks spaghettifeest gaan dit 
schooljaar, spijtig genoeg, niet door. De beslissing omtrent het al dan niet organiseren van ons school-
feest houden we nog even in beraad. 
 

Ik hoop met dit schrijven duidelijkheid te hebben gebracht en reken ook op jouw medewerking om de 
mondmaskerplicht en de handontsmettingsregel op school strikt na te leven.  
Ondertussen blijven wij de aanwijzingen van het Departement Onderwijs nauwgezet opvolgen. 
Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen hou ik je zeker op de hoogte. 

 
Zorg goed voor elkaar. Alles komt goed. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Luc Cornelis, directeur VVB 
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