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Gentbrugge, 16 april 2021
Beste ouders,
Na een deugddoende paasvakantie en de extra week sluiting voor de vakantie kunnen wij jullie vanaf
maandag opnieuw allemaal ontvangen.
Deze heropening geeft opnieuw maatregelen met zich mee die ik graag aan jullie meedeel:
Lunch en middagpauze
We kunnen opnieuw onze lunch nuttigen in de eetzaal. Wel blijven we dit in 3 groepen doen zoals
voorheen om de leerlingen maximaal te spreiden. Wanneer het weer het toelaat zullen er ook
klasgroepen buiten eten. Iedereen zorgt voor een eigen lunchpakket.
11u30 tot 12u: lunch kleuters
12u00 tot 12u30: lunch L1 tot L3
12u30 tot 13u00: lunch L4 tot L6
Tijdens de verschillende speeltijden spreiden we de leerlingen maximaal en zullen ze een speelzone
toegewezen krijgen.
Mondmaskerplicht
Vanaf een zone van 200m tot aan de schoolpoort is het dragen van een mondmasker verplicht. Draag
dus als ouder steeds een mondmasker bij het brengen en afhalen van uw kind.
Leerlingen van L5 en L6 dragen een mondmasker in de gebouwen en in de klas. Buiten kan het enkel
worden afgezet wanneer de afstand kan gegarandeerd worden.
Voorzie dagelijks een nieuw of gewassen mondmasker. In nood kan de school instaan voor een
reserve mondmasker.
Daguitstappen en meerdaagse uitstappen
Het is opnieuw toegestaan om een uitstap te maken met de klas. In bijlage kan je de voorlopige
planning vinden van de uitstappen die we momenteel hebben kunnen inplannen voor april en mei,
uiteraard is dit alles onder voorbehoud.
Uitstappen gebeuren enkel te voet of met de schoolbus. Openbaar vervoer wordt niet gebruikt. Een
klas mag niet met andere klassen op een bus.
Meerdaagse uitstappen zijn niet toegelaten tem 16 mei. Hierdoor dienen we de voedingsklas van L2
jammer genoeg te annuleren.
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Iedere dag = strapdag
We doen een warme oproep om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.
Beperk het gebruik van het openbaar vervoer indien mogelijk.
Blijf waakzaam
Waakzaamheid op school blijft uiteraard heel belangrijk. Naast alle basismaatregelen is het cruciaal
dat kinderen die zich ziek voelen (ook met milde verkoudheids- of griepsymptomen), thuisblijven en
zich meteen laten testen. Wordt iemand uit het gezin getest, hou uw kind dan uit voorzorg al thuis.
Enkel zo kunnen we kort op de bal spelen. Wij rekenen dan ook op jullie medewerking.
Voor- en naschoolse opvang
In de voor- en naschoolse opvang blijven we zoveel als mogelijk buiten en spreiden we de leerlingen
maximaal. Mogen we vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de opvang. Hier alle klassen
steeds van elkaar gescheiden houden is zo goed als onmogelijk. Beperk het risico op besmetting door
enkel in nood gebruik te maken de opvang.

Vriendelijke groeten

Delphine Standaert

