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Beste ouders en verantwoordelijken,
De scholen gaan over naar code oranje. In deze brief kun je
lezen wat dat voor jullie betekent.
Gelieve daarom deze brief aandachtig te lezen.
Maatregelen voor de ouders/volwassenen


Ouders zijn uiteraard welkom op school, maar nu even niet. Omwille van de
veiligheid mogen we vanaf maandag geen (groot)ouders, opvoeders,.. in het
schoolgebouw toelaten. De kinderen komen dus van bij de voordeur alleen binnen
en gaan naar de klas. Kinderen die zich niet alleen kunnen verplaatsen mogen door
de ouders tot aan de klastuin gebracht worden, mét mondmasker en voldoende
afstand. Dat geldt enkel voor een beperkt aantal leerlingen van de ervaar- en
structuurklassen, na overleg met de directie.
Na school worden de kinderen door de leerkrachten naar de voorzijde van de school
gebracht, waar jullie hen kunnen opwachten. Vroeger uit de klas halen kan niet.
Uitzonderingen worden aangevraagd bij de directie.



Contact met de leerkracht of iemand anders van het team:
o Bij voorkeur via mail
 de leerkrachten zetten nog eens hun mail in de agenda
 secretariaat@noordveld.be
 directie@noordveld.be
 ortho@noordveld.be (juf Françoise)
 anje.dondeyne@noordveld.be (verpleegster)
o Telefonisch: 050 31 69 60
o Vraag een afspraak via de agenda van je kind
o We proberen regelmatig bij de voordeur aanwezig te zijn om contact met
jullie te houden. Spreek daar gerust de mensen aan indien nodig.
We blijven graag met jullie in verbinding, maar op een veilige manier.



Alle bezoekers (derden) melden zich steeds vooraf aan op het secretariaat. Enkel
essentiële derden (mensen die echt niet kunnen gemist worden in de schoolwerking)
en stagiairs kunnen hun belangrijk werk op school verder zetten.

Externe therapeuten kunnen verder komen, als ze de veiligheidsmaatregelen strikt
toepassen.
Maatregelen voor de kinderen





We werken zo veel mogelijk in klasgroepen. Alle activiteiten met meerdere klassen
samen of klasdoorbrekende activiteiten worden vervangen door activiteiten binnen
de eigen klas.
Op regelmatige tijdstippen worden de handen gewassen met water en zeep.
We hebben grote aandacht voor het ontsmetten en poetsen van materialen,
meubilair en lokalen.
Er zijn geen uitstappen gepland buiten de schoolmuren. De zwemlessen gaan wel
door. We houden jullie op de hoogte van eventuele wijzigingen bij het zwemmen.

Naschoolse activiteiten en Kakelbont




Volgende week maandag en dinsdag is er nog sport na school met meester Bart,
daarna worden deze sportlessen gestopt.
Vanaf volgende week donderdag is er geen Woesh meer op donderdag
Kakelbont werkt verder zoals anders. Kinderen brengen en afhalen kan wel bij
Kakelbont, volgens de gekende afspraken en buiten de schooluren.

Middagen



In code oranje kunnen we verder warme maaltijden blijven aanbieden
De kinderen zitten per klas aan een tafel, op afstand van de andere klassen

Besmetting





We hopen vooral dat alle kinderen en leerkrachten zo lang mogelijk naar school
kunnen blijven komen. Indien er toch besmettingen zijn in het gezin vragen wij om de
school op de hoogte te houden.
Als kinderen langere tijd afwezig zijn zal de juf contact opnemen en indien nodig wat
leermateriaal bezorgen.
Wanneer de volledige klas in quarantaine moet, schakelt de leerkracht over op
afstandsonderwijs, zoals vorig schooljaar tijdens de lockdown.
Als een leerkracht in quarantaine moet, wordt die leerkracht vervangen. Momenteel
is er een leerkrachtentekort. Als er te weinig leerkrachten zijn om de school veilig te
organiseren kan er eventueel een gedeeltelijke sluiting van de school komen. Maar
we hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn.

Voor vragen of bezorgdheden kun je steeds de school contacteren.
Laat ons samen zorg dragen voor elkaar en er het beste van maken!
Marleen Baes en het Noordveldteam

