Maandag 1 maart 2021

Beste ouders
in afwachting van binnenlopende testresultaten uit 3LA - onze klas in afstandsonderwijs
vanaf vandaag - hebben we toch al een aantal bijkomende voorzorgsmaatregelen
getroffen. We willen jullie daar onmiddellijk van op de hoogte brengen:
- we gaan vandaag NIET zwemmen, we bekijken later of dit volgende week weer kan.
- de boterhameters eten in de eigen klas met de eigen leerkracht ( Stipjesklas en 2K eet
met tussenruimte in veranda ).
- de kinderen die warme maaltijd nemen gaan in 3 shiften naar de refter en zitten aan
een vaste tafel, met kinderen van hun klasbubbel ( was eigenlijk al zo ).
- de sportlessen: de kinderen kleden zich om in de eigen klas of doen gepaste kledij aan
op ma en do. Bij mooi weer zijn er buitensportlessen.
- de werkplaats ( 2K-3K-1L-2L) blijft doorgaan maar enkel met kinderen uit de eigen
klasbubbel.
- de naschoolse sport voor 1L - 2L - 3L gaat buiten door vandaag.
- de naschoolse kinderyoga voor 1L-2L-3L gaat donderdag 4 maart alvast NIET door.
- tijdens de naschoolse ICT-les + handvaardigheidsles voor 4L-5L-6L op donderdag 4
maart zetten we de kinderen in aparte lokalen of tussenruimtes.
- de kinderen van 5de en 6de leerjaar dragen verplicht een mondmasker.
- de kinderen van 1 tot en met 4L worden sterk aangeraden om het mondmasker te
dragen ( ze hebben vandaag al ééntje mee voor het zwemmen = probeerdag ).
- natuurlijk blijven we maximaal ventileren - ontsmetten - afstand houden...
We willen nogmaals herhalen dat we dit doen uit voorzorg en willen zeker geen
ongerustheid te weeg brengen.
Hopelijk kunnen we op die manier verdere besmettingen buiten de school houden.
We houden de vinger aan de pols en lichten jullie verder in, mocht dit nodig blijken.
Juf Gonda en team.

