Beste ouder
Zoal u weet, heeft de overheid beslist om basisscholen tegen de herfstvakantie te laten
omschakelen naar code oranje.

Wat betekent dit concreet in Cade?
Vanaf maandag 26 oktober
De refters sluiten. Alle kinderen eten in de eigen klas. Drankbedeling is niet meer
mogelijk.
Iedereen brengt zelf voldoende eigen drank mee naar school.
Ook warm water voor soep of noodles zal niet meer uitgedeeld kunnen worden.
Zwemlessen wijzigen. De zwemlessen in leerjaren 1-2 en 3 gaan door, maar slechts om
de 14 dagen.
U verneemt nog via de klasleerkracht mogelijk gewijzigde zwemdagen voor uw kind.
We zijn enkel met onze eigen school in het zwembad aanwezig.
De klassen van leerjaren 4-5 en 6 gaan in code oranje niet meer zwemmen. Zij krijgen extra
sportlessen in de school.
Ook verminderde zwemlessen in de lagere jaren worden opgevangen door extra sportlessen.
-

Bibbezoeken blijven doorgaan per klasgroep.

Geplande voorstellingen in het CC kunnen doorgaan tenzij de richtlijnen in de
cultuursector wijzigen. Voorstellingen worden uitsluitend met het eigen leerjaar van Cade
bijgewoond.
Er worden nu al contacten met de Sint gelegd om een alternatief bezoek aan onze
kinderen af te spreken. De brief naar Spanje is reeds vertrokken.
Oudercontacten laten we graag online verlopen. Indien een fysiek contact zowel door
ouders als schoolteam nodig wordt geacht, blijft dat nog mogelijk mits het strikt hanteren
van de geldende maatregelen.
-

We doen geen daguitstappen meer waarbij busvervoer noodzakelijk is.

Een wandeling naar het park kan bijvoorbeeld nog wel.
-

De speeltijden blijven op normale wijze georganiseerd.

Na schooltijd is er nog mogelijkheid tot het maken van huiswerk of studeren van lessen
tijdens de studie. De organisatie wijzigt wel.
§ Alle leerlingen blijven tot 15.50u. buitenspelen.

§ De studie start om 15.50u. Alle leerlingen gaan dan naar binnen.
§ Kinderen die tegen 15.50u. nog niet werden opgehaald, blijven verplicht tot
16.25u. in de studie. U kan dan pas uw kind komen ophalen.
Op die manier vermijden we uit voorzorg circulatie van (groot)ouders in het
schoolgebouw.
Het medisch onderzoek van onze leerlingen van het zesde leerjaar gaat zonder
tegenbericht door.

Aanvullend na de herfstvakantie
-

Extra sportactiviteiten op verplaatsing gaan niet door.

Meerdaagse uitstappen zoals boerderij- en bosklassen gaan niet door. Hopelijk zal op
die geplande momenten code geel terug van kracht zijn.
Bibbezoeken blijven doorgaan per klasgroep, maar enkel op momenten dat de bib niet
open is voor het brede publiek. De klasleerkracht laat u de juiste data voor de klas van uw
kind nog weten.
Onze traditionele kerstrun gaat niet door. De schoolsportraad werkt een fantastisch
alternatief uit voor gezinsbubbels.
Bedankt iedereen om van onze aanpak in Cade tot hiertoe samen een succesverhaal te maken.
Dit heeft al erg veel inspanningen van het team gevraagd, maar zonder jullie begrip en samenwerking
zou ons dat niet zijn gelukt.
We zijn er nog niet, maar samen lukt het ons wel om ieders gezondheid op de eerste plaats te zetten
en vol te houden. Samen sterk!

…ook in code oranje!

Met vriendelijke groet,
meester Kris

