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22 maart 2021 

Corona update 

 

 

 

Beste ouder 

Betreft: Verstrengde maatregelen in het onderwijs 

Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers, gaan er extra 
veiligheidsmaatregelen in om het risico op besmettingen maximaal te beperken. Hieronder kunt u 
nalezen wat dit betekent voor onze school. De maatregelen gaan in vanaf dinsdag 23 maart 2021 en 
gelden tot aan de paasvakantie. 
Bemerking: net als bij alle voorafgaande communicatie in de coronaperiode is wat we hieronder meegeven 
onder voorbehoud van wijziging van richtlijnen van de overheid. 
 

Maaltijden 
Een verplichte maatregel die aan de scholen is opgelegd is het sluiten van de eetzaal. Hierdoor 
kunnen er geen warme maaltijden meer aangeboden worden. 

Kinderen die op school eten brengen een lunch en een gezond drankje mee. Ze 
eten hun boterhammen op in de klas onder toezicht van de klasleerkracht. 
Tegelijk willen we ook een oproep doen om uw kind ’s middags thuis te laten 

eten als dat praktisch haalbaar is. Als dat kan, dan mag u de leerkracht verwittigen door dit in de 
agenda te noteren of een mailtje te sturen naar de klasleerkracht. Dankjewel om de vraag te willen 
bekijken. 
 

Speeltijden 
De kinderen spelen altijd buiten, ook tijdens de opvang. Hierbij een oproep om uw kind kledij aan te 
doen die aangepast is aan de weersomstandigheden.  
 

Afgehaalden op het einde van een schooldag 
Er is een wijziging voor de kleuters van de derde kleuterklas. 
De kleuters wachten op de kleuterspeelplaats onder toezicht van hun juf. 
Voor alle andere klassen blijft de regeling ongewijzigd. 
 

Bewegingsopvoeding 
Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk activiteiten in open lucht te organiseren. 
Vandaar dat de lessen bewegingsopvoeding maximaal buiten worden georganiseerd. 
Voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar geeft dit als voordeel dat ze zonder mondmasker kunnen 
sporten. Als de les bewegingsopvoeding indoor doorgaat, dan moeten de kinderen van de derde 
graad hun mondmasker aan houden tijdens het sporten. 
 

Slaapklas 
Enkel nog de peuters van de Julesklas kunnen een dutje doen over de middag. 
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Zwemmen: 1ste, 4de en 6de leerjaar 
De kinderen va het 1ste, 4de en 6de leerjaar zouden woensdag 24/03 gaan zwemmen. Deze zwembeurt 
werd geannuleerd omdat de klasbubbels niet gegarandeerd kunnen worden. De kinderen krijgen een 
les bewegingsopvoeding in plaats van zwemmen. Trekt uw kind sportieve kledij aan om naar school 
te komen? 
 

Studie 
Eén van de maatregelen is indoor de klasbubbels strikt gescheiden houden. Door deze maatregel 
moeten we de studie reorganiseren.  
1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar: 
Voor deze klassen is er geen studie meer tot aan de paasvakantie. Kinderen die na schooltijd op 
school blijven, gaan naar de opvang. De opvang wordt volledig buiten georganiseerd. Dit betekent 
dat de kinderen geen huiswerk kunnen maken tijdens de opvang. 
5de en 6de leerjaar: 
Deze klassen hebben nog enkele proeven te maken. Voor de 3de graad wordt er per klasbubbel studie 
georganiseerd van 16.15 tot 17.00 uur op dinsdag 23/03, donderdag 25/03, maandag 29/03 en 
dinsdag 30/03. Kinderen die in de studie blijven, kunnen niet voor 17.00 uur afgehaald worden. De 
studie gaat door per klasbubbel onder toezicht van een leerkracht. 
De studie op vrijdag voor de 3de graad vervalt.  
Op donderdag 01/04 en vrijdag 02/04 was er sowieso enkel opvang omwille van de digitale 
oudercontacten die op dat moment door gaan. 
Oproep: Bent u in de mogelijkheid om uw kind meteen na schooltijd op te halen, dan vragen we om 
dit ook te doen. 

 
Naschoolse activiteiten 
De naschoolse activiteiten worden tot aan de paasvakantie opgeschort. De lesgevers zijn niet 
opgenomen in de lijst van essentiële derden. Ook de klasbubbels worden gemengd tijdens deze 
activiteiten. 
Concreet betekent dit dat volgende activiteiten geannuleerd worden: 

• Sportplus: rollebolle en omnisport  

• de Franse les op woensdag en zaterdag  
Voor de Opmaatjes is er nog geen duidelijkheid. We hopen morgen dit te kunnen uit klaren. 

En verder… 
volgen we de preventieve maatregelen verder nauwgezet op: 

- Lokalen en gangen worden constant verlucht. 
- Handen wassen/ontsmetten op vaste momenten tijdens de dag. 
- Afstand houden. 
- Medewerkers dragen een mondmasker. Ook ouders dragen een mondmasker in de school en 

in de buurt van de school. 
- De kinderen van de 3de graad dragen een mondmasker sinds vorige week vrijdag. Het 

mondmasker mag even uit tijdens het eten en bij een les bewegingsopvoeding in open lucht. 
De kinderen brengen dagelijks twee verse mondmaskers mee: 
ééntje doen ze aan voor ze de school binnen komen en ééntje 
hebben ze bij als reserve. 

We zien dat ook u, als ouder, de maatregelen die we eerder gevraagd 

hebben nauwgezet blijft opvolgen. Dankjewel hiervoor! 

Vriendelijke groeten,  Lindsey Roose    

  


