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EXTRA NIEUWSBRIEF CORONAMAATREGELEN

28/10/2021

Beste ouders en verantwoordelijken,

Zoals jullie waarschijnlijk al hoorden komen er enkele extra coronamaatregelen in het onderwijs.
Deze gaan in na de herfstvakantie. We zetten ze even voor jullie op een rijtje:
-

Kinderen vanaf 10 jaar die het kunnen en voor wie het zinvol is, dragen opnieuw een
mondmasker. Ze dragen het mondmasker in de klas. Als ze neerzitten en als er voldoende
afstand is hoeven ze het niet te dragen. In de bus worden de mondmaskers zoveel mogelijk
aangehouden. Bij kinderen onder de 10 jaar die het kunnen, is een mondmasker ook aangeraden
op de bus. Denk eraan om telkens een proper mondmasker mee te geven met uw kind.

-

Françoise, preventieadviseur, maakt een lijst van kinderen die geen mondmasker
kunnen/moeten dragen. Mochten jullie willen kun je met haar afstemmen daarover.
francoise.vyncke@noordveld.be

-

Het oudercontact van 9 november gaat door zoals gepland, op school dus. We vragen wel om
afstand te houden, handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen. Ouders van de
ervaarklassen (juf Leen, juf Inge/Els en juf Maaike) komen binnen via de fietsenberging zodat er
niet teveel volk in de inkom samen staat. Wachten gebeurt zoveel mogelijk buiten. De ramen van
de klas zullen openstaan, draag dus warme kledij ;-)

-

Het praatcafé van morgenochtend gaat door in de eetzaal ipv in de leraarskamer, met ramen
open en mondmaskers aan.

-

De lessen en activiteiten voor de kinderen gaan (voorlopig) gewoon door.

-

Ouders die de school binnen komen dragen opnieuw een mondmasker, maar blijven welkom!
Probeer je aanwezigheid in binnenruimtes wel kort te houden.

-

Leerlingen basisonderwijs moeten enkel nog getest worden als ze symptomen vertonen. Breng
op dat ogenblik de school op de hoogte en hou de kinderen thuis tot ze toelating krijgen van de
dokter om terug naar school te komen. Zieke kinderen blijven altijd thuis.

-

Als er binnen één week vier of meer besmettingen uitbreken in een klas, dan zal die klas
gedurende één week in quarantaine geplaatst worden. Op dit moment bekijken we hoe we de
leerlingen kunnen ondersteunen via afstandsonderwijs, al naargelang de mogelijkheden.

We hopen dat we met deze maatregelen het schoolleven voor de kinderen zo normaal mogelijk
kunnen verderzetten, en toch de besmettingen en quarantaines tot een minimum te beperken. We
willen jullie alvast een welgemeende dankjewel zeggen voor jullie inspanningen!
Met vriendelijke groeten,
Marleen Baes en het Noordveldteam

