22 oktober 2020

Corona update

Beste ouder

Betreft: Code oranje op school, wat betekent dat concreet?
U vernam het wellicht al via de media: het onderwijs schakelt over van code geel naar code oranje.
In deze brief kunt u de grootste veranderingen nalezen die relevant zijn voor de kinderen en u als
ouder.
Deze veranderingen gaan in op maandag 26 oktober en worden opgevolgd zolang de overheid code
oranje voor het onderwijs aanhoudt.

Uitstappen
Alle geplande uitstappen worden geannuleerd tot aan de herfstvakantie.
Dit betekent dat volgende geplande uitstappen niet doorgaan:
• 2de leerjaar
boerderijklassen
de
de
• 2 en 3 kleuter
toneel
• 6de leerjaar
TEXTURE
de
• 5 leerjaar
uitstap in het kader van WO I
We beseffen dat dit geen fijn nieuws is voor uw kind.
Als we terug naar code geel gaan, kijken we of we de geannuleerde uitstappen opnieuw kunnen
inplannen of een alternatief kunnen voorzien voor het toneel van K2 en K3.
De boerderijklassen voor het 2de leerjaar werden al opnieuw ingepland. Deze zouden doorgaan van
1 maart tot en met 3 maart 2021 als we in code geel zitten op dat moment. Duimen maar!
Het schoolzwemmen gaat momenteel wel nog door.

Maaltijden
We bieden in code oranje nog warme maaltijden aan.
De kinderen die op school eten, eten in de klasbubbel.
Voor de kinderen van de lagere school voorzien we tussen de klasbubbels een veilige
afstand als ze in dezelfde ruimte zitten.
Om het middageten veilig te kunnen organiseren, vragen we aan elke ouder om de planning qua
middagmalen die je opgaf op de intekenlijst te respecteren.
Zijn er zeer uitzonderlijke omstandigheden waardoor je die planning niet kunt aanhouden, dan
vragen we om minimum één dag voordien een mailtje te sturen naar de directie én de klasleerkracht.
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Externen op school
Essentiële derden blijven welkom met de nodige veiligheidsmaatregelen. Dit betekent dat
ondersteuners, logopedisten, … in code oranje welkom blijven.
Bezoekers (waaronder ook ouders) vragen we om de tijd in de school zo kort mogelijk te
houden. Na volgende activiteiten kunt u uw kind opwachten op de Speelplaneet: studie,
Rollebolle, Alles met de bal en de Opmaatjes. We vragen uitdrukkelijk om niet in de
trappenhal te wachten.

Oudergesprekken digitaal
Oudergesprekken en oudercontacten gaan digitaal door.
Indien dat niet haalbaar is, kan er ook een telefonisch gesprek zijn.
Fysieke oudergesprekken op school zijn een uitzondering.
Andere vergaderingen worden maximaal digitaal georganiseerd.

Inschrijvingen en peuterinstuiven
Inschrijvingen gaan digitaal door.
De peuterinstuif werd geannuleerd. De betrokken ouders werden hiervan reeds
persoonlijk op de hoogte gebracht.
Juf Cindy maakt een filmpje om u en uw peuter welkom te heten en te laten kennis
maken met de Julesklas. Stapt uw peuter na de herfstvakantie in, dan kunt u in de loop
van volgende week het filmpje bekijken op de schoolwebsite, www.basisschoolvlaanderen.be . Heeft
u nog vragen in verband met de instap van uw peuter, contacteer gerust de school of juf Cindy,
cindy.decostere@kbkscholen.be .

Verwittigen van de school bij coronatest, quarantaine, ziekte of vermoeden van besmetting
Gelieve altijd de school te verwittigen voor 9 uur ’s morgens.
Dit kan op eenvoudige wijze via een telefoontje naar het onthaal van de school
(056 17 09 00) of via een mail naar de directie of de klasleerkracht. Discretie wordt
verzekerd.
De school behoudt op die manier het overzicht en kan dan overgaan tot de gepaste acties.
Wij vragen alle ouders om de eventuele quarantaine periode opgelegd door het CLB of door de
huisarts te willen respecteren.
In dringende omstandigheden kunt u de directie rechtstreeks opbellen: 0476 78 30 25.
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En verder…
De veiligheidsmaatregelen die we al kenden in code geel blijven gelden: mondmasker dragen op het
schooldomein en in de buurt van de school (zeker voor en na schooltijd), afstand houden, handen
ontsmetten bij het binnen komen van de school, kinderen alleen binnen laten komen (ook ’s
middags), …
Dit willen we nog even in de kijker zetten:
•

•

•

Kinderen van de lagere school mogen een eenvoudig traktaat meebrengen als ze jarig zijn.
Dit moet wel individueel verpakt zijn. Taarten, onverpakte koekjes in een doos, … worden
niet aanvaard en uitgedeeld.
Kinderen die na schooltijd meteen afgehaald worden, gaan naar de gymzaal, de
kleuterspeelplaats of de speelplaneet en niet naar de opvang.
TIP: Herinner uw kind ’s morgens nog even waar het na schooltijd naartoe moet.
Alle naschoolse activiteiten gaan voorlopig nog door. U wacht uw kind op aan de
speelplaneet. Ook na de studie komen de kinderen eerst naar de speelplaneet. Bent u er
niet, dan gaat uw kind door naar de opvang. Geen stress dus!

Vragen? Onduidelijkheden? Bezorgdheden?
Stuur gerust een mailtje naar de directie, lindsey.roose@kbkscholen.be .
Ik doe het mogelijke om snel uw mailtje te beantwoorden.

Puimentijd
We stellen vast dat u als ouder de gevraagde maatregelen heel goed opvolgt.
Elke inspanning telt momenteel.
Een pluim voor jullie inzet!
Samen kunnen we dit opnieuw.

Vriendelijke groeten

Lindsey Roose | directeur
Basisschool O.L.V. van Vlaanderen
Beverlaai 75 | 8500 Kortrijk
056 17 09 00| 0476 78 30 25
www.basisschoolvlaanderen.be
www.kbkscholen.be
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