
                                                                           Lievegem-Beke, donderdag 15 oktober 2020 

 

Aandacht voor verstrengde maatregelen rond COVID-19 

 

Beste ouders 

We moeten er geen doekjes om winden, we zijn weer helemaal in stijgende lijn wat de coronacijfers 

betreft. Met het onderwijs blijven we nog steeds in code geel terwijl rondom ons code oranje of zelfs 

code rood van toepassing wordt ( buitenschoolse kinderopvang – indoorsportactiviteiten - … ). 

Toch zijn we van mening dat ook wij een aantal maatregelen scherp moeten stellen om eenieder te 

beschermen: 

- Vervoer met ouders organiseren we voorlopig niet. Zo zal de uitstap naar Het Leen op vrijdag 23 

oktober van 1L-2L-4L met de bus gebeuren. Andere uitstappen ( met de fiets, te voet of met de 

auto ) worden volledig met interne medewerkers geregeld. 

 

- Ouders die op school moeten zijn maken een afspraak, in dringende gevallen wordt er 

aangebeld aan hek Oude Staatsbaan of getelefoneerd naar 09/3727579. Niemand gaat iets 

nabrengen naar de klas ( het hek aan de Priemwegel blijft tijdens de schooluren gesloten! ). 

 

  

- Bij het afhalen van de kleuters nemen we onmiddellijk de kleuter mee en verlaten de school om 

het besmettingsgevaar zo weinig mogelijk kans te geven. 

 

- Hoe jammer het ook is maar het SAMENLEZEN initiatief in 2L-3L-4L gaat voorlopig niet meer 

door met lees(groot)ouders. Het contact duurt iets te lang daarvoor. Wij blijven aan 

groepjeslezen doen, maar organiseren dit intern. 

 

 

- De laatste week voor de herfstvakantie is er oudercontact voor de lagere afdeling. Voorlopig 

kiezen we ervoor om dit toch te laten doorgaan mits het naleven van de specifieke  

beschermingsmaatregelen. De planning ervan is immers al begonnen. We wachten nog even af,  

maar het oudercontact kan mogelijks volledig digitaal doorgaan met hetzelfde schema als 

doorgegeven. We houden jullie op de hoogte! 

 

- De geplande peuterkijkdag van woensdagmorgen 21 oktober ( met nieuwe ouders en 

peutertjes erbij) laten we NIET doorgaan. De nieuwe ouders en peuters kunnen  wel langskomen 

op donderdagavond 22 oktober van 18 uur tot en met 19 uur mits het naleven van de specifieke 

beschermingsmaatregelen. 

 

 

- De klusjesdag van zaterdag 24 oktober wordt in een light-versie georganiseerd. Bedankt aan die 

mensen die zich al zo snel opgaven om te helpen, maar we contacteren die mensen persoonlijk 



die bij het herstellen van de goten op de speelplaats kunnen meehelpen. We houden die groep 

zo beperkt als mogelijk. Het team zal samen met het oudercomité bekijken wanneer we in het 

voorjaar een nieuwe klusjesdag kunnen organiseren. 

- Algemeen vragen we om buiten de schoolterreinen ook afstand te houden van elkaar en niet te 

blijven babbelen. 

Samen met jullie vinden we het heel jammer dat we weer een aantal zaken moeten verstrengen maar 

weet dat we dit doen in het belang van de gezondheid van iedereen! 

SAMEN STERK TEGEN CORONA! 

Directie en team Beke 

 

 

 


