Aartselaar, 22 maart 2021

Beste ouder
Zondagavond werden extra maatregelen voor het onderwijs verspreid in de hoop het tij van een
mogelijk derde golf te doen keren.
Niet enkel de zeer geringe meldingen van positieve testresultaten, maar ook onderstaande richtlijnen
tonen aan dat we samen met u in de strijd tegen het virus goed bezig zijn.
We doen al een gans jaar grote inspanningen, maar het loont!
Ik overloop even wat volgens het ministerie van onderwijs in de Vlaamse scholen extra aandacht
verdient:
·

klasgroepen indoor strikt gescheiden
 Doen we al heel goed en gaan we zeker volhouden!

·

zo veel mogelijk activiteiten in openlucht laten doorgaan
 Alle LO-lessen gaan bij droog weer buiten door.
 Klassen en gangen worden voortdurend geventileerd.

·

Blijf inzetten op afstand houden, ventileren, handhygiëne, en mondmaskers dragen.
 Tot de paasvakantie verhuizen de leerlingen van de lagere school niet van plaats in de klas,
tenzij dit echt essentieel is voor de klaswerking of het welbevinden van de leerling. Alle
lessenaars worden dan steeds vooraf ontsmet.
 Traktaties bij verjaardagen worden enkel uitgedeeld na goede voorafgaande handhygiëne. Er
worden enkel voorverpakte traktaties toegelaten.
 Leerkrachten blijven goed toezicht houden op het juist ontsmetten van handen aan de
dispensers, zowel aan de schoolpoorten als voor en na elke speeltijd.
 In onze personeelszalen gelden strikte hygiënische maatregelen die door het ganse team
nauwgezet worden uitgevoerd.
 Alle personeelsleden blijven nauwgezet hun mondmasker dragen. Ook de leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar dragen sinds vorige week verplicht een mondmasker op school. De
leerlingen van het vierde leerjaar kregen ook de vraag om op school een mondmasker te
dragen.

·

Contacten met volwassenen
 Externen zijn niet toegelaten op school. Al wie toegang wil krijgen tot de school vragen we
zich aan te melden via de schoolpoortbel.
 Van externen die wel worden toegelaten, blijven we contactgegevens in een logboek
schrijven.

Voorlopig houden we dit schooljaar al goed stand! Bedankt voor al uw inspanningen.
Hopelijk kan de paasvakantie het tij wat keren en kunnen we spoedig genieten van normale
schooldagen!
Met vriendelijke groet,
meester Kris

