CORONANIEUWSBRIEF
NAAR SCHOOL NA DE HERFSTVAKANTIE

November 2020

Beste ouder(s)
De overheid heeft beslist dat de scholen open blijven na de verlengde herfstvakantie. De leerlingen
van de basisschool mogen terug voltijds naar school.
De veiligheidsmaatregelen die al gangbaar waren, blijven bestaan. Een aantal nieuwe regels worden
daarenboven toegevoegd. U vindt alle afspraken nog eens opgesomd hieronder.
Gelieve ze goed door te nemen en te respecteren.

Els Van den Kerchove

David Van Mol

Pedagogisch directeur

Directeur

Algemene schoolafspraken
* Er is mondmaskerplicht op het schoolterrein en aan de schoolpoort.
* Respecteer de afstandsregels van 1,5m.
* Vermijdt samenscholing aan de schoolpoort.
* Extra reinigen van de handen.
* Contact met leerkracht, secretariaat of directie zijn enkel mogelijk mits het maken van
een afspraak.
* De lessen starten om 8u25, schoolpoort blijft uit veiligheidsoverweging gesloten tot 8u40!
* De kinderen kunnen worden opgehaald vanaf 15u, probeer in de mate van het mogelijke
alleen te komen.
* Om te zorgen voor een goede ventilatie zal de deur van het lokaal meestal open blijven.
Ook de ramen worden geregeld opengezet. Voorzie dus warme kledij voor de kinderen.
* Warme maaltijden worden nog steeds niet toegestaan, we eten boterhammen in de klas.
Voorzie net zoals bij het 10-uurtje milieuvriendelijke verpakkingen bv. een brooddoos.
* De speeltijden/plaatsen worden zoveel als mogelijk voor kleuter en lager opgesplitst.
* De gymlessen kunnen opnieuw plaatsvinden, zwemlessen worden geschorst.
* Is je kind ziek of moet het in quarantaine, verwittig zeker het secretariaat met vermelding
van klas en naam en breng indien mogelijk ook de klasleerkracht op de hoogte.
secretariaat@angelusinstituut.be T 0492 405 683 of
secretariaatporta1030@angelusinstituut.be T 0494 50 48 85
* Bij de terugkeer naar school breng je meteen een attest binnen dat de quarantaine kan
bewijzen.
* Als je kind op school ziekteverschijnselen vertoont zal je als ouder telefonisch worden
geconatcteerd en moet je je kind aan de schoolpoort komen ophalen.
* Info betreffende de organisatie van de oudercontacten volgt in de loop van volgende
week.
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