Ouderbrief bij de start van het schooljaar in coronacode geel

Beste ouders,
1 september nadert….. en de wereld is nog steeds niet coronavrij  . Nu al is duidelijk dat we
het komende schooljaar met het gevreesde virus rekening zullen moeten houden. Maar geen
nood, de minister van Onderwijs garandeert ons en u dat alle kleuters en lagere
schoolkinderen het hele schooljaar lang voltallig en vijf op vijf naar klas kunnen. Met
begeleidende maatregelen, wel te verstaan.
Dinsdag 1 september starten we in de zogenaamde code geel (verhoogde waakzaamheid). Pas
als de bevolking voldoende gevaccineerd is, schakelen we over op code groen (geen vuiltje
aan de lucht). En bij (lokale) uitbraken zullen we een tandje moeten bijsteken (code oranje en
rood).
Wat betekent code geel in de praktijk voor u en voor de kinderen?
-

-

-

-

-

We blijven aandacht hebben voor handhygiëne (water en zeep, handgel aan de
ingangen) op school. De kinderen hoeven geen mondmaskers te dragen (maar dit is
uiteraard ook niet verboden). Zij hoeven ook de social distancing (de anderhalve meter
afstand) niet te respecteren.
De leerkrachten dragen mondmaskers wanneer de social distancing niet gegarandeerd
is. Ze mogen bijvoorbeeld zonder mondmasker lesgeven zolang ze anderhalve meter
verwijderd blijven van de kinderen. Lopen ze door de klas, dan dragen ze hun masker
(in de lagere school). In de kleuterschool geldt de afstandsregel niet.
Zieke kinderen moeten thuis blijven. Dat is bijzonder belangrijk om besmetting te
voorkomen. Bij twijfel of koorts: niet naar school. Wie op school ziek wordt, moet
onmiddellijk in quarantaine en zo snel als mogelijk worden opgehaald door de ouders.
De school is weer toegankelijk voor ouders en de beide ingangen (Zandstraat en
Gistelse Steenweg) zijn van 7 tot 19 uur geopend. Volwassenen die het schoolterrein
betreden (zowel in de afdeling Zandstraat als in Lenteweelde) moeten een
mondmasker dragen en de handen desinfecteren. Ouders mogen ook slechts zo
lang als nodig op het schoolterrein blijven. Dat zal niet makkelijk zijn op de eerste
schooldag, maar is wel nodig. Het is immers nog steeds door de overheid verboden om
met velen op eenzelfde locatie te vertoeven. Op het schoolterrein en aan de
schoolpoort vragen we u om de social distancing te respecteren. Ook het betreden
van de gebouwen beperken we tot een minimum. Het afzetten en ophalen van de
kinderen gebeurt dus op de speelplaats, met uitzondering van de eerste kleuterklas.
Kom dus op tijd naar school.
Er zijn weer naschoolse activiteiten (sport, typlessen, ….) en studie gepland. Ook
klasuitstappen, zwemmen, …. gaan normaal door. Er worden weer warme maaltijden
aangeboden. We proberen het klasleven dus zo normaal mogelijk weer op gang te
trekken.

-

Mogen we vragen om met elk kind een rol huishoudpapier en een doosje
papieren zakdoekjes mee te geven? Voor al de rest zorgen we zelf 
Voor alle scholen van de groep Sint-Lodewijkscollege werd beslist om dit schooljaar
geen evenementen waar veel volk op afkomt te organiseren. Er staat dit schooljaar
dus geen schoolfeest, grootoudersfeest, … geprogrammeerd.

Zoals u merkt zijn alle maatregelen genomen om grote besmettingen via de school te
voorkomen. Ze zijn dus enkel en alleen bedoeld om het op school zo veilig en gezond
mogelijk te maken, zowel voor de kinderen, de ouders als de leerkrachten. Langs de andere
kant doen we er alles aan om het leven op school uitdagend en aantrekkelijk te maken. In de
hoop ooit eens van dit coronavirus verlost te zijn.
Mogelijks volstaan de bovenstaande maatregelen niet om de verdere uitbraak van de epidemie
te voorkomen. Op dat moment zullen we een tandje bijsteken (code oranje of zelfs rood) en
komen er dus bijkomende en scherpere veiligheidsmaatregelen (gelijkaardig met die van
juni). Wanneer kinderen of een leerkracht positief testen, beslist het CLB of de klas in
quarantaine gaat. Daar zullen we u tijdig van op de hoogte brengen.
Beste mama’s en papa’s, ik weet dat ook bovenstaande maatregelen een inspanning vragen
van u als ouder en van ons als school. Samen met jullie droom ik van code groen (en dat heeft
nu eens echt niets met Brugs voetbal te maken). Maar ik vrees dat geel het best mogelijke is
voor dit schooljaar. En ik hoop vooral dat we op die manier kunnen vermijden dat er strengere
ingrepen nodig zijn. Mag ik jullie allen (ouders en kinderen) een heel mooi, uitdagend,
leerrijk, spannend en af en toe zelfs heel leuk (wees maar zeker) schooljaar toewensen!

Ik zie er echt naar uit om jullie op dinsdag 1 september te ontmoeten. Met een beetje afstand,
maar daarom niet minder van harte. Nog voor de start van dit schooljaar ontvangt u een mail
van mij met de kalenders en alle nodige info rond de start van het schooljaar. En ook van de
klastitularissen mag u nog een mailtje verwachten. Hou de mailbox dus maar goed in het oog!

Met vriendelijke groeten,
Dries en alle collega’s

