
         
 
 
 
 
 
 

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS maandag 22 maart 2021 
- Extra maatregelen tot de paasvakantie 

 
Beste ouders 
 
Gisterenavond kregen wij een e-mail van de overheid met de extra maatregelen. Alle maatregelen die 
verplicht zijn, worden op onze school volledig nageleefd en gingen vandaag in. Daarnaast volgen wij 
ook alle aanbevelingen goed op. Onze kleinschaligheid is natuurlijk iets wat wij kunnen meenemen. 
Hierdoor is voldoende ruimte tijdens de speeltijden, extra lokalen voor verschillende 
organisatievormen… Samen met jullie proberen wij zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te 
houden. Wij hopen dat wij nog twee weken kunnen doen wat wij het liefste doen en dat is school 
maken met jullie kinderen.  
  
Scholen basisonderwijs blijven volledig 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. 

 

De refter moet verplicht dicht 

Vanaf dinsdag 23 maart bieden wij geen warme maaltijden meer aan. De leerlingen eten een eigen 

lunchpakket in hun klas. De bubbel van onze kleuters kan de refter wel nog gebruiken als een extra 

lokaal dat voor hen ter beschikking is. Alleen zij eten nog in de refter.  

 

Uitstappen in de klasbubbel 

Uitstappen kunnen doorgaan in de klasbubbel en in open lucht . Zo kan de zwerfvuilactie deze week 

veilig doorgaan.  

 

Alle contacten tussen volwassenen worden tot een minimum beperkt 

Ouders en externen zijn nog steeds niet toegelaten. Enkele uitzonderingen als het CLB-personeel, 

personeel revalidatiecentrum… zijn wel toegelaten. Ouders die jonge kinderen nog naar het 

opvanglokaal begeleiden, kunnen de school betreden mits naleven van de vuistregels (mondmasker 

dragen, afstand houden, handen ontsmetten). Dit geldt natuurlijk ook voor wie de kinderen afhaalt in 

de opvang. 

 

Mondmaskers in nest Els 

Wij gaven aan de kinderen en ouders van nest Els reeds volgende richtlijnen mee: 

- kinderen uit nest Els moeten vanaf maandag 22 maart een mondmasker dragen; 

- ze dragen het mondmasker vanaf het toekomen op school; 

- ze dragen het ook als ze meegaan met de rang; 

- het gebruik van een mondmasker is zoals wij dit kennen bij volwassenen, meer info hierover vind je 

hier https://overheid.vlaanderen.be/mondmasker; 

- neem naar school zeker ook één of meer reservemondmaskers mee; 

- op school zijn ook mondmaskers voorradig voor wie het bijvoorbeeld vergat. 
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Bereikbaarheid van het Twinkelteam 

Wij blijven natuurlijk bereikbaar via telefoon en e-mail. Een afspraak maken kan ook, want een video-

overleg is mogelijk.  Vragen of bezorgdheden? Geef zeker een seintje. Wij zijn jullie in ieder geval 

dankbaar voor de goede medewerking en het vertrouwen in deze bijzondere tijd. Jullie geven ons zo 

de kans om onze energie te steken in het werk met de kinderen.  

 

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 
 

  

 

 

 

 

 

 


