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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS donderdag 15 april 2021
- Terug naar school na de paasvakantie
Beste ouders
Wij zijn natuurlijk erg tevreden dat de school opnieuw voltijds open gaat na de paasvakantie. Wij kijken
er naar uit om de kinderen terug te zien. Op school geldt nog steeds code ‘oranje’. Dit geeft aan welke
maatregelen wij moeten volgen. Wij zorgen dat alle nodige maatregelen op een goede manier op onze
school worden georganiseerd. Wij zetten de voornaamste zaken even op een rijtje.
Scholen basisonderwijs gaan voltijds open
Klasgroepen blijven indoor strikt gescheiden. Elke uitzondering wordt nauwkeurig bijgehouden. Nest
Grace en nest Wendy vormen één klasbubbel in deze context. Wij werken met vaste plaatsen in de
lagere school.
AANPASSING - De refter gaat opnieuw open
Bijgevolg kunnen wij opnieuw warme maaltijden aanbieden. Dit kan vanaf maandag 19 april.
AANPASSING - Uitstappen in de klasbubbel: binnen en buiten
Uitstappen kunnen doorgaan in de klasbubbel. Voortaan mag dit ook binnen.
AANPASSING – Vermijd fysieke aanwezigheid van ouders
Het uitgangspunt voor alle overleg is digitaal. Essentieel overleg kan bij uitzondering en met toepassing
van de nodige maatregelen fysiek doorgaan.
Ouders komen niet op school, tenzij jonge kinderen naar de opvang gebracht moeten worden of bij
het afhalen van kinderen in de opvang.
Mondmaskers in nest Els
De kinderen van nest Els dragen een mondmasker op school.
Bereikbaarheid van het Twinkelteam
Wij blijven natuurlijk bereikbaar via telefoon en e-mail. Vragen of bezorgdheden? Geef zeker een
seintje.
Geen zieke kinderen op school
Zieke kinderen blijven thuis. Wij vragen nadrukkelijk om een ziek kind niet naar school te sturen. Zowel
omwille van gezondheid als kwaliteitsvol onderwijs is dit van belang. Een kind dat ziek wordt op school,
wordt zo snel mogelijk afgehaald. Wij bellen de ouders hiervoor op. De procedure blijft van toepassing.
Een kind dat toch op school komt met symptomen mogen wij niet in de klas toelaten.

Vriendelijke groeten
Het Twinkelteam

