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Zwemlessen
De zwemlessen starten terug op, gelieve de kalender
goed in het oog te houden.
L5 : Milieuboot
Deelname : € 4,00
Bus : € …..
Alternatief schoolfeest
Door de huidige coronamaatregelen kan het geplande
schoolfeest van 29 mei helaas niet doorgaan. Maar,
niet getreurd, we werken een corona-proof alternatief
uit. Binnenkort meer hierover. Hou je mailbox in de
gaten!

CODE ORANJE
De crisiscel van Stad Gent liet weten dat ook de Gentse scholen opnieuw opstarten in code oranje.
Concreet betekent dit dat we terug schakelen naar onderstaande maatregelen :
✅De kleuters en kinderen van de lagere school eten de boterhammen terug in de refter.
✅Er mag terug soep geschonken worden. Er moet hiervoor niet opnieuw worden ingeschreven, we werken verder
met de lijst van voorheen. Als je kind nog niet is ingeschreven voor soep en er toch nog graag wil drinken dan kan je
hiervoor contact opnemen met het schoolsecretariaat.
✅Mondmaskers blijven verplicht voor 5de lj, 6de lj & personeel. Binnen altijd; buiten als de afstand niet kan worden
gerespecteerd. Dank om er minstens 2 met je kind mee te geven.
✅Voor- en naschoolse opvang gaat door zoals anders. De studie wordt opnieuw opgestart, leerlingen hebben een
vaste plaats.
✅Zorg ervoor dat je kind voldoende warm gekleed is en bij regenweer ook voorzien is van aangepast schoeisel en
een regenjas. De kinderen spelen tussen de middag en in de opvang zoveel mogelijk buiten.
✅Daguitstappen kunnen plaatsvinden (ook binnen). Ze worden wel georganiseerd per klasgroep of leerjaar en altijd
na risicoanalyse van de preventieadviseur van de school.
✅Zwemlessen worden opnieuw opgestart. Klasgroepen zitten op de bus van mekaar gescheiden.
✅We blijven inzetten op verluchten & ventileren.
✅Blijvende aandacht voor het ontsmetten/wassen vd handen & afstand houden.
✅Externen (ook ouders) zijn niet toegelaten op school.
✅Ouders blijven verantwoordelijk om ons te informeren als hun kind/huisgenoot wordt getest + melden van het
resultaat.

De situatie wordt van heel nabij gevolgd en de cijfers worden doorlopend geëvalueerd.
We houden je verder op de hoogte indien er maatregelen zouden wijzigen.
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