CORONA
FASE
ORANJE

Kruisem, 22 oktober 2020

Beste ouder(s),
Zoals jullie wellicht al in de media vernomen hebben, schakelen de scholen over
naar code oranje. Onze school doet dit op maandag 26 oktober.
Omdat wij ons in code geel ook al goed georganiseerd hadden, verandert er niet zo
heel veel voor onze school:
• Kinderen uit de basisschool (kleuter en lager) kunnen gewoon voltijds naar
school blijven komen.
• Warm eten kan ook nog in code oranje als er in klasgroepen gegeten wordt.
We zullen daarom voortaan eten in 4 shiften. Na elke shift worden de tafels
ontsmet. De kinderen kunnen op die manier nog altijd een warme maaltijd
krijgen op school, wat we heel belangrijk vinden!
• Derden (vb. ouders) moeten zo veel mogelijk geweerd worden van de
school. Dat was nu ook al in grote mate zo. Als je iets wil meedelen aan de
leerkracht, kan dit best via het heen- en weerschriftje, de klasagenda, per
mail of telefonisch.
• Ondersteuners vanuit het buitengewoon onderwijs, kinesisten, logopedisten,
stagiaires, mensen van het VCLB… zijn essentiële derden en worden wel nog
steeds toegelaten. Zij moeten zich vanzelfsprekend aan de geldende coronamaatregelen houden (hygiëne, afstand houden, mondmasker,…)
• Oudercontacten moeten zo veel mogelijk digitaal of telefonisch
georganiseerd worden.
• Er mogen geen buitenschoolse activiteiten meer georganiseerd worden.
Uitstappen kunnen dus voorlopig niet door gaan. Zwemlessen vormen hierbij
een uitzondering: deze lessen mogen blijven doorgaan in fase oranje, tenzij
het plaatselijke zwembad hier anders over beslist.
• Kleedkamers mogen enkel gebruikt worden als ze na elke groep gepoetst en
ontsmet kunnen worden.
• Verder blijven we, net zoals in code geel, aandacht hebben voor de coronamaatregelen: handen wassen, afstand houden tussen volwassenen en
kinderen, mondmaskers voor de leerkrachten van de lagere school,
verluchten van de klaslokalen,…
Hierbij willen ook nog even de schoolafspraken verduidelijken rond positief zijn,
getest worden,…
• Als iemand van het gezin getest wordt, hebben we graag dat de kinderen
thuis blijven tot het moment dat de uitslag bekend is. Indien het resultaat
negatief is, kunnen de kinderen de dag nadien terug naar school komen.

•

•

Als iemand van het gezin positief is, moeten de kinderen 10 dagen in
quarantaine en kunnen ze dus niet naar school komen. Dat zal ook zo
voorgesteld worden door de dokter.
Als een kind positief test, moet het thuis blijven zolang de dokter dit
voorschrijft. Dat zal minstens een week zijn. Kinderen kunnen pas terug
komen als ze helemaal genezen zijn.

Verwittig in alle 3 bovenstaande gevallen steeds de school, zo kunnen wij gepast
communiceren met alle ouders. We waarderen het enorm dat elke twijfel aan ons
wordt gemeld..
Al deze afwezigheden worden gezien als gewettigde afwezigheden. In de eerste
twee gevallen is een doktersbriefje niet nodig. Indien het kind zelf ziek is, dan is er
wel een attest van de dokter vereist.
We hopen hiermee het virus zo lang mogelijk buiten onze school te houden. Alvast
bedankt voor het begrip en de medewerking. Samen kunnen we dit aan!
Hou het verder gezond!

Laat je zien
➔ Mogen we vragen om vanaf nu de fluojassen terug aan te doen bij de kinderen van het lager?
De donkere maanden zijn gestart en zo zijn de kinderen beter zichtbaar voor aankomend
verkeer.
➔ Mogen we vragen om de blauwe strook vrij te houden voor onze fietsers?
Belangrijke data:
➔ Kijk regelmatig naar de schoolkalender op de website van onze school!
➔ Noteer alvast in jullie agenda:
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Met vriendelijke groeten,
Peter Berlamont
Directie GBS De “Weide” Wereld
www.deweidewereld.be

