
 
Beste ouder 
  
Wellicht hebben de kinderen genoten van de verlengde herfstvakantie. 
Niet enkel het schoolteam zal blij zijn dat we maandag 16 november de schoolpoort opnieuw mogen 
openzwaaien. 
De voorbije periode was er al heel wat te doen omtrent het mogelijk besmettingsgevaar via de 
scholen. 
Vanuit onze ervaringen tijdens de voorbije 2 schoolmaanden in Cade kunnen we niet stellen dat de 
basisschool een grote verspreider is van het virus. 
De meldingen van positieve testen die we reeds kregen, vonden hun besmettingsoorzaak tot hiertoe 
steeds buiten de schoolmuren. 
We zijn ervan overtuigd dat we dit zo goed onder controle konden houden door het erg strikte 
coronabeleid dat we voeren, maar zeker ook door de verantwoordelijkheid die ouders nemen om de 
school onmiddellijk op de hoogte te brengen: 

-         bij elke afwezigheid van hun kind waarbij het ziektebeeld een vermoeden van Covid-19-
besmetting geeft 

-         bij de afname van een Covid-19-test binnen het gezin. 

We verwachten dat u dit ook na de herfstvakantie blijft doen. 
Van gezinnen waar tijdens de herfstvakantie een contact was met een positief getest persoon, maar 
ook van gezinnen waar tijdens de herfstvakantie een test bij één van de gezinsleden werd 
afgenomen, hopen we dit tijdig te vernemen. 
  
Wat na de herfstvakantie? 
  
Boeken en schriften 
Breng alle boeken en schriften terug mee naar de klas. 
  
Klasgroepen 
Klasgroepen worden niet gemengd. 
  
Lessen van levensbeschouwelijke vakken 
Aangezien er geen klasgroepen meer gemengd worden, zullen de lessen van levensbeschouwelijke 
vakken voor bepaalde klassen anders worden georganiseerd. 
Via aanpassingen in sommige lesroosters proberen we deze lessen zo goed mogelijk door te laten 
gaan. 
Voor enkele klassen betekent dit jammer genoeg dat er bepaalde lesweken geen 
levensbeschouwelijke vak mogelijk is. 
  
Handhygiëne 
Wegens de koudere temperatuur worden de wasbakken op de speelplaatsen van de lagere school 
tijdelijk niet meer gebruikt. Er wordt vanaf 16 nov. overgeschakeld op alcogel. 
Aan elke schoolingang werd daarvoor een dispenserzuil voorzien. Ook externen die genoodzaakt zijn 
de school te betreden, zullen hier verplicht gebruik van maken. 
In de kleuterschool blijft de gebruikelijke werking met alcogel behouden. 
  
Rapport lagere school 
Door de verlengde vakantie zal het rapport met één week worden uitgesteld. Uw kind zal het rapport 
op 27 nov. mee naar huis brengen. 



  
Pedagogische studiedag 27 nov. 
Zoals eerder meegedeeld, zal de pedagogische studiedag voor de leerkrachten niet doorgaan en 
worden alle kleuters en leerlingen op school verwacht. 
  
Namiddagspeeltijd 
Tijdens een proefperiode van 16 nov. t.e.m. 4 dec. verzetten we in de lagere school 
onze namiddagspeeltijd naar het einde van de schooldag. 
Deze speeltijd verloopt dan van 15.10u tot 15.25u. 
Op die manier: 

-        bekijken we het effect op de taakspanning bij onze leerlingen 
-        zijn er mogelijk voordelen in de klasorganisatie doordat de namiddagles(sen) niet 
meer wordt onderbroken 
-        streven we meer effectieve lestijd na 
-        kan er na schooltijd een vlottere uitstroom van leerlingen zijn 

Belangrijk om te weten: Het einde van de schooldag blijft onveranderd. Kinderen kunnen pas tegen 
15.30u. worden afgehaald of zelfstandig huiswaarts gaan. 
Na evaluatie zal bekeken worden of er nog een tweede proefperiode verderop in het schooljaar gaat 
plaatsvinden. 
Een definitieve wijziging in de dagindeling zal pas na positieve evaluatie volgend schooljaar mogelijk 
zijn. 
  
Fluohesje 
Vanaf 16 november verwachten we dat de leerlingen hun fluo Cade-hesje dragen om naar school te 
komen en naar huis te gaan. 
Deze fluoperiode loopt tot de verandering naar het zomeruur. 
  
Samen vliegen we er weer in! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
meester Kris 
 


