Haacht, 16 december 2020
Beste ouders
Beste leerlingen
De overheid laat weten dat er alvast geen wijzigingen zijn in de coronamaatregelen voor het
onderwijs tot en met 15 januari. Wij zijn blij dat wij alle leerlingen van de 1ste graad ook na
de kerstvakantie op lesdagen nog steeds op school mogen verwelkomen. Het is wel heel
belangrijk dat iedereen de maatregelen strikt blijft opvolgen. Daarom zetten we de
maatregelen nog even op een rijtje.
Algemene afspraken
- Alle leerlingen worden op schooldagen op school verwacht. We passen de gewone
regelgeving toe op de aan- en afwezigheden.
- Leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen, moeten thuisblijven. Ze verwittigen de school
en zorgen voor de nodige attestering.
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of
aanwezigheid op school kan. Als dat niet kan, volgen zij verder afstandsonderwijs.
- Alle extra-murosactiviteiten van het tweede trimester kunnen helaas niet doorgaan.
- De contacttracing wordt niet door de school, maar door het CLB opgevolgd.
Social distancing
- Je probeert je zoveel mogelijk aan de social distancing te houden, ook op de speelplaats.
- We werken met vaste plaatsen voor de leerlingen. Je volgt hier de instructies van de
leerkracht. Wie achteraan in de klas zit, gaat eerst naar binnen.
- ’s Morgens en in iedere pauze ga je naar je klaszone op de schoolterreinen.
- ’s Morgens en op het einde van iedere pauze ga je bij het eerste belteken naar je rij op de
speelplaats. Daar wacht je tot de leerkracht je klas komt halen.
- Bij regenweer ga je rechtstreeks naar het klaslokaal.
Dragen van mondmaskers
- Zodra je het schoolterrein betreedt, moet je een mondmasker dragen. Het is ook heel
belangrijk om het neusmondmasker correct te dragen.
Handhygiëne
- Je wast regelmatig je handen met water en zeep of maakt gebruik van de voorziene
handgel.
De middagpauze
Je eet in je klaslokaal. Als je klaar bent met eten, zet je onmiddellijk je mondmasker weer
op. Daarna ga je naar je klaszone op de schoolterreinen. Leerlingen die iedere middag thuis
gaan eten, mogen dat blijven doen.
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De praktische regeling ziet er als volgt uit:
Van 12.05 u. tot 12.28 u.
Eten in klaslokalen

Van 12.28 u. tot 12.55 u.
Naar de klaszone of bij
regenweer blijf je in het lokaal
van het 4de uur tot het
belsignaal van 12.55 u.

Overzicht lesdagen
In de periode van maandag 4 januari tot en met vrijdag 15 januari zijn het gewone
lesdagen.
We rekenen erop dat ieder van jullie de maatregelen van de school strikt opvolgt.
Blijf ook goed zorg dragen voor elkaar en voor je omgeving.
Met vriendelijke groeten
Namens de directie, de opvoeders en alle leerkrachten
Geert Leenknecht
Algemeen directeur
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