Waarover gaat deze brief? Versoepelingen in het onderwijs.
Beste ouders,
Gisteren werden er versoepelingen voor het onderwijs doorgevoerd.
In deze brief geven we jullie graag informatie mee!

Wat verandert er?
1. Geen noodremprocedure meer.
Indien er 4 of meer besmettingen zijn in de klas zal de klas niet meer gesloten worden.
Uw kind zal dus niet meer in quarantaine moeten omwille van de besmettingen in de klas.
De klassen (5A, 5C, 5D) worden terug opgestart vanaf morgen vrijdag 28/01/22.

2. Geen hoogrisico contacten meer binnen het gezin.
Indien er een besmetting is binnen het gezin kan uw kind naar school blijven komen.
Voorzichtig zijn is wel belangrijk. Twijfelt u of uw kind positief is of niet?
Een zelftest kan rust brengen.

Wat blijft?
1. Klas gesloten als leerkracht ziek is.
Indien de leerkracht van uw kind ziek is, kan het zijn dat de klas gesloten wordt omwille van
overmacht. Dit indien we geen vervanging vinden voor de klas.

2. Zieke en/of positief geteste leerlingen blijven thuis.
Als uw kind ziek is of positief getest heeft op Covid kan uw kind niet naar school komen.
Ook de isolatie voor positief geteste leerlingen blijft (7 dagen).
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3. De kinderen dragen nog steeds een mondmasker.
De kinderen dragen een mondmasker op momenten dat de afstand niet kan bewaard
worden. Buiten, in de turnles en als de kinderen ver genoeg van elkaar zitten mag het
mondmasker af.

4. De ventilatie blijft belangrijk.
De school investeert in goede ventilatie en ook CO2-meters.
We streven naar een goede verluchting in al onze klaslokalen.
5. Boterhammen eten in de klasbubbel
Voorlopig zijn er nog geen warme maaltijden.
Alle kinderen eten boterhammen over de middag of eten thuis.

Er wordt momenteel gewerkt aan een corona-barometer voor het onderwijs.
Van zodra deze barometer in werking treedt, zullen we meer info hebben rond het
mengen van klasgroepen, warme maaltijden enzv…
We houden u alvast op de hoogte!
Dankjewel voor jullie inspanningen

