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Postmap 9 - aangepaste coronamaatregelen

Beste ouders,

Door de stijgende besmettingscijfers heeft de overheid nieuwe COVID-maatregelen opgelegd aan het onderwijs.
Deze maatregelen gelden alvast tot eind januari 2022.

We merken ook in De Dageraad dat er meer besmettingen zijn en vooral leerlingen en leerkrachten afwezig omwille
van quarantaines. Intussen zijn er ook twee leerkrachten van de lagere school besmet met het coronavirus. Het
eerste leerjaar bleef vorige donderdagmiddag en vrijdag thuis in afwachting van advies van het clb.  Intussen komen
zij weer naar school.
We doen ons uiterste best om ons zo goed mogelijk te organiseren om alle klassen op te vangen en te voorzien van
de basiszorg.   Extra ondersteuning is in de meeste klassen momenteel niet haalbaar.

● Mondmaskerplicht
○ In navolging van de mondmaskerplicht in de samenleving en voor leerlingen van L5 en L6, wordt het

mondmasker dragen opnieuw verplicht voor personeel.
○ Als de leerlingen zitten en er is voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen af.

Bij groepswerk, als de leerlingen zich verplaatsen in het leslokaal en in de gangen geldt de
mondmaskerplicht.
Buiten kunnen de mondmaskers af, we vragen  intense fysieke contacten te vermijden.

○ Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de school betreden.

● Uitstappen kunnen blijven doorgaan volgens de regels in samenleving.  Er wordt aangeraden contacten met
derden en ouders te beperken.

○ De geplande uitstappen, workshops en culturele voorstellingen gaan door zoals gepland, met
uitzondering van het zwemmen voor de derde kleuterklas.
-> 26/11, 10/12 en 24/12: L3, L4 en L5 gaan wel zwemmen, K3 gaat niet zwemmen.

○ Ouders mogen uitstappen nog steeds mee begeleiden. Voor het kleuterzwemmen is er echter te veel
begeleiding nodig, ook in de kleine kleedruimte.

○ Geen leesouders

● We sluiten tijdelijk de bib voor kleuters op woensdag.  Breng je morgen je boek even terug?

● Het schoolbestuur CKSA en de preventiedienst laten dit trimester geen evenementen toe, ook niet met Covid
Safe Ticket.  Helaas weer geen kerstdrink dit schooljaar ...

● Ventilatie
○ Alle klaslokalen zijn uitgerust met een CO²-meter om de luchtkwaliteit te bewaken.
○ Indien nodig wordt het leslokaal volledig geventileerd.
○ WARME KLEDIJ is echt noodzakelijk!

● Oudercontacten en vergaderingen mogen enkel digitaal doorgaan

Indien er nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Vriendelijke groeten,

Sigrid Van de Velde


