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Coronamaatregelen vanaf 16 november 2020 : Code Oranje

Beste ouder,
Voor de vakantie kreeg u reeds een overzicht van de maatregelen die genomen
worden na de herfstvakantie. Hieronder vindt u alvast een samenvatting.
We kijken ernaar uit om volgende maandag 16 november 2020 terug op te starten
en alle kinderen te ontvangen.
! Vrijdag 20 november 2020 is er gewoon school. (ped. studiedag wordt uitgesteld)

Maandag 16 november 2020 : Code oranje
Code oranje:

•

Vanaf maandag 9
november
•
•
•

Coronaregels in De
Boomgaard

•

•
•
•
•
•

De school is toegankelijk voor de
kinderen via de 2 ingangen van de
school; nl. Vlaskouter en
Boomgaardstraat
Kinderen mogen zelfstandig doorgaan
naar hun klas.
Ouders kunnen niet op het
schooldomein. Er wordt afscheid
genomen aan de schoolpoort.
Houd afstand (< 1,5 meter) tussen
volwassenen.
Mondmaskers: kinderen kleuter en
lager hoeven geen mondmasker te
dragen. Dit is voorbehouden voor
volwassenen.
Extra aandacht voor (hand)hygiëne.
Indien uw kind ziek is, blijft het thuis.
Indien uw kind op school ziek wordt,
dan wordt u gecontacteerd om uw kind
direct af te halen.
Er wordt met vaste plaatsen gewerkt en
leerlingstromen worden afgesproken.
Kinderen kunnen normaal spelen.

Betreden en toegang
van het schooldomein

•
•
•
•

Bus

Opvang

Maaltijden

De schoolbus zal blijven rijden. Vaste
plaatsen worden aangeduid en afspraken
worden gemaakt met de kinderen.
Chauffeur en busbegeleidster dragen een
mondmasker.
De voor- en naschoolse opvang blijft
doorgaan. Dit is op de vaste opvangplaats in
de kleuterschool. (ingang Boomgaardstraat)

•
•
•
•

Uitstappen

•
•
•

De school bezoeken

Kinderen gaan zelfstandig vanaf de
schoolpoort door naar de speelplaats.
Enkel het personeel, de kinderen en
essentiële derden zijn toegelaten op het
schooldomein.
Ouders of derden zijn toegelaten bij
hoogdringendheid of na toestemming
van een leerkracht of na afspraak.
Er kunnen (kleinschalige) afspraken
doorgaan die essentieel zijn voor het
onderwijs op de school. Deze kunnen
enkel doorgaan met de nodige
veiligheidsmaatregelen.

•

De schoolmaaltijden kunnen blijven
doorgaan.
Deze gaan terug door in de refter.
De lunchpakketten kunnen eveneens
genuttigd worden in de refter.
Er worden vaste plaatsen gegeven en
afspraken gemaakt met de kinderen.
(tafels maximaal per klas georganiseerd)
! De zwemlessen kunnen niet langer
doorgaan. (sluiting zwembad)
De overige lessen LO kunnen
georganiseerd worden.
(onder voorbehoud)
Alle andere (leer-)uitstappen gaan niet
door.
Maak gerust een afspraak indien u extra
info wilt of de school wilt bezoeken.

Voor verdere vragen of onduidelijkheden, contacteer ons gerust!
Met vriendelijke groet,
De directie

