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Update corona ouders 17-04-21
Beste ouders,
Volgende maatregelen gaan maandag, 19 april, in .

 Wat verandert er voor jullie?
De refter wordt opnieuw geopend:
Er zijn bijgevolg opnieuw warme maaltijden en soep te verkrijgen. De kinderen
blijven per klasbubbel eten en hebben een vaste plaats in de refter.

Ondersteuners – zorggroep curriculumdifferentiatie (CD) –
zorggroep anderstalige nieuwkomers (AN)
Ondersteuners (zoals WAN-team, Enter 4, …) worden beschouwd als essentiële
derden en zijn nog steeds toegelaten op school.
De zorggroepen curriculumdifferentiatie en anderstalige nieuwkomers kunnen
nog steeds niet doorgaan zoals vroeger georganiseerd omdat we geen klasgroepen
binnen mogen mengen. We blijven bij de alternatieve oplossingen.

Afhalen van de kinderen- studie - opvang:
Afhalen van de kinderen op de kleine speelplaats: dit blijft nog steeds gelden!
Studie: de studie gaat niet meer door omwille van het mengen van verschillende
klasgroepen.
Opvang: gaat enkel buiten door, wegens het niet mengen van klasgroepen
indoor. Gelieve ervoor te zorgen dat de kinderen warm aangekleed zijn.

Mondmasker nog steeds verplicht in 5de en 6de leerjaar
Ook buiten. Het kan enkel afgezet worden bij het nuttigen van een versnapering of
maaltijd.

 En verder?
 Extra Muros
 Wat kan (voorlopig) nog wel? Klasuitstappen met enkel de eigen klas waarbij
ze de hele tijd buiten zijn
 Zwemmen gaat nog steeds niet door.
 Sportklassen: is afhankelijk van de organisatie door de sporthal.
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 Toneelvoorstellingen gaan niet meer door.
 We blijven inzetten op de maatregelen die we reeds toepasten:
 VENTILEREN: blijft belangrijk
 Handenhygiëne bij het binnenkomen in de klas, …
 Ontsmetten van de banken, klinken, … in de klas 2x daags, juist voor de
middag en op het einde van de schooldag.
 LO: de kleedkamers worden tussen de verschillende groepen ontsmet. De
LO-lessen gaan zoveel mogelijk buiten door.
 De oudercontacten/-gesprekken worden enkel online georganiseerd.
 Ouders mogen het schooldomein enkel betreden bij het ophalen via het
hek in de Kasteeldreef en enkel op de kleine speelplaats, dus in
open lucht. U kan mailen of telefoneren bij vragen.

Gebruik de bel aan de voordeur in de Kasteeldreef 63!
 De kinderen die in de opvang verblijven, worden opgehaald via de kleine
fietsenpoort in de Nieuwstraat vanaf 15.45 uur.

Het virus is nog steeds niet verslagen! We moeten dus nog steeds waakzaam zijn en
alle voorzorgsmaatregelen goed opvolgen. Dit kan alleen slagen als iedereen mee
zijn verantwoordelijkheid opneemt. Jullie zijn hierin een partner van onze school!
Tot nu toe heeft dit partnerschap goed gewerkt! We willen jullie hiervoor al
bedanken!
#SAMENtegencorona!
#Opgevenisgeenoptie!

Vele groeten,
Het team van de Vrije Lagere School Wonderster
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