Onze school in code oranje /
Covid 19
Belangrijke informatie

directie@despringplankeversel.com

Beste ouders
Op 2 november starten alle scholen in code ORANJE. Na de verlengde

herfstvakantie worden er op 12 november enkele nieuwe maatregelen van
kracht.
Wat betekenen deze maatregelen voor onze school?
● Na overleg met de veiligheidscoördinator wordt het brengen en het afhalen
van de kleuters aangepast.
● Er wordt éénrichtingsverkeer georganiseerd aan de schoolpoort waarbij
de rechterzijde van de poort gebruikt dient te worden als ingang en de
linkerzijde als uitgang.

● De leerlingen van de lagere school worden afgezet aan de schoolpoort en

gaan alleen naar de speelplaats. Het afhalen van deze leerlingen blijft maar
er wordt aangedrongen om de ‘wachtvakken’, waarbij men uiteraard de
1,5 m afstand respecteert, maximaal te gebruiken!

● De kleuters mogen gebracht worden tot aan de kleine blauwe poort van de
kleuterspeelplaats. Ouders verlaten zo vlug mogelijk de speelplaats!

●

Voor het afhalen van de kleuters: om 15:10 uur (woensdag om 12:10 uur!)
wordt de grote blauwe poort geopend. Er wordt opnieuw een verplichte

looprichting georganiseerd waarbij de ouders een looplus maken rond het
grote afdak van de speelplaats van de lagere school.

● De kleuters zullen allemaal buiten op de speelplaats van de lagere school
wachten op hun ouders. Indien het regent, zitten de kinderen binnen en

laten de leerkrachten hen bij het zien van hun ouders naar buiten komen.
De ouders nemen hun kinderen al wandelend mee en verlaten, ook nu, zo
snel mogelijk de schoolomgeving.

Indien jullie met vragen zitten of meer uitleg nodig hebben over de
beleving van jullie kind, gelieve dit op mail te zetten. De leerkrachten
proberen jullie zo goed mogelijk te informeren.
Onze veiligheidscoördinator dringt hier erg op aan! De cijfers vragen een
bijzondere waakzaamheid in aanpak en organisatie.
OPGELET: DEZE NIEUWE OPHAALREGELING IS VAN TOEPASSING VANAF
DEZE WEEK DINSDAG 27 OKTOBER!

● Iedereen draagt een mondmasker, dat de neus en de mond bedekt, bij het
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brengen en halen van de kinderen, ook buiten de schoolpoort!
● Activiteiten voor ouders worden maximaal contactloos (digitaal):

oudercontacten, bijeenkomst van de oudervereniging, lokale raad,
inschrijvingen, …

● Enkel essentiële derden worden toegelaten op school met naleving van
strikte veiligheidsmaatregelen. Essentiële derden zijn medewerkers die

essentieel zijn voor de goede werking van de school (CLB, ondersteuners,
leraren in opleiding, onderwijsinspectie, onderhoudsfirma’s,
poetspersoneel, …).

● Voor de kinderen worden alle activiteiten opgeschort die buiten de school
worden georganiseerd, behalve de lessen bewegingsopvoeding.

De school organiseert daarom verschillende activiteiten binnen de school
waarbij verbondenheid, samenwerking en creativiteit voorop staan.

De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen voor de kinderen en het personeel
blijven van toepassing (handhygiëne, papieren handdoekjes, verluchting en
ventilatie, mondmaskers voor personeel).
We dringen erop aan dat iedereen de afgesproken maatregelen goed toepast op
school, thuis en in alle andere contacten met familie, in sportclubs, in
jeugdbewegingen en in alle naschoolse contacten.
Houd een veilige afstand, was en ontsmet de handen, respecteer de adviezen over
de bubbelgrootte en vergeet zeker je mondmasker niet. Voorzichtigheid is het
enige wapen dat we hebben. Zo kunnen we samen vechten tegen dit virus en
hopen dat wij uiteindelijk zullen overwinnen.
Met vriendelijke groeten,
Het Springplankteam
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