Zaterdag, 2 januari 2021

Beste Ouder,

HOE WERK JE ALS OUDER MEE AAN VEILIGHEID OP
SCHOOL:
 Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 Zet je kind af of haal het op aan de juiste poort van de school of aan de deur
van de voor- en naschoolse opvang OKEE.
 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak gerust een afspraak via
telefoon of via mail.

GEEN WIJZIGINGEN TOT AAN DE KROKUSVAKANTIE:
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft
onderwijsminister Ben Weyts vandaag beslist dat de huidige coronamaatregelen in
het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.

ZWEMMEN IN HET GEMEENTELIJK ZWEMBAD:
Zwemmen (voor de leerlingen uit de lagere afdeling) is terug mogelijk vanaf
dinsdag 5 januari: kalender zie schoolkrant INFO eind december.

MONDMASKERS VOOR DE LEERLINGEN:
Wat de mondmaskers voor leerlingen van de lagere school betreft: daarover is een
bijkomend advies op komst van de experten en dat zou er in de loop van volgende
week moeten zijn.
Het is wel zo dat leerlingen - die dit wensen – volledig vrijblijvend een mondmasker
mogen dragen op school.

HOE CORRECT OMGAAN MET EEN MONDMASKER?
- de handen moeten gewassen worden voor het aandoen van het masker
- het masker moet de neus, mond en kin bedekken en liefst nauw aansluiten aan de
zijkanten
- éénmaal het masker opgezet, moet vermeden worden het masker nog aan te
raken
- als het masker verschuift en niet goed zit, moet het aan de zijkanten worden
aangeraakt
- na het verwijderen van het masker moeten de handen gewassen worden
- indien het masker tijdelijk afgezet wordt (bv. om iets te drinken) wordt het ofwel
neergelegd op een propere plaats die nadien gereinigd kan worden, ofwel tijdelijk
in een papieren of linnen zakje geplaatst
Sowieso wordt het masker (indien van textiel) elke dag gewassen.

VERLENGING VAN DE KROKUSVAKANTIE:
Of de krokusvakantie met één week verlengd zal worden, is nog niet beslist.

REIZEN NAAR HET BUITENLAND:
Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact.
- Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer laten testen.
- 7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan.
- In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in
quarantaine.
- Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.
Deze regelgeving geldt ook voor leerlingen. Het zou immers een
gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten.

Nog een fijn weekend en tot maandag.

Vele warme groeten,

Steven Verplancke
Directeur
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