terug naar school op 1 september
Beste ouder,
Op dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Alle scholen in Vlaanderen starten in het ‘laag
risico’ niveau of fase geel. Alle leerlingen kunnen naar school gaan. Dat heeft de minister van
Onderwijs beslist.

Hoe maken we onze school veilig?
De juf of meester houdt 1,5 meter afstand van de leerlingen van de lagere school.
Dit is niet nodig bij de kleuters.

Is er geen 1,5 meter afstand? De juf of meester draagt dan een mondmasker.

Iedereen wast vaak zijn handen.
Wanneer?
• bij het binnengaan van de school.
• bij het binnengaan van de klas (na de speeltijd).
• na een toiletbezoek.
• voor het eten.
• na hoesten, snuiten of niezen.
• voor het buitengaan van de school.

We poetsen vaak de lokalen, gang en toiletten.

We verluchten vaak alle lokalen.

Wat doe je als ouder?
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, kinderen, leerkrachten of schoolpersoneel.

Draag altijd een mondmasker.

Heeft je kind ziektesymptomen?

•

Hou je kind thuis en contacteer de huisarts.

Heeft iemand van je gezin het coronavirus?
•
•
•
•

Contacteer de school direct op 03 226 37 79 of 0497 50 27 60
Je kind blijft minimum 14 dagen thuis in quarantaine.
Contacteer de huisarts.
Zit je kind in de lagere school? Je kind moet een coronatest laten doen.

Heb je nog vragen?
•
•
•

Contacteer de school op 03 226 37 79 of 0497 50 27 60
Meer info van Onderwijs Vlaanderen: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorouders
Meer info over het coronavirus: www.info-coronavirus.be

We blijven de situatie evalueren. Wordt het risico op infectie groter? Dan gaan we naar een hogere
risicofase (oranje of rood). Er komen dan extra regels.
We hopen dat het een fijn, leerrijk en veilig schooljaar wordt.
Alvast bedankt voor je hulp!
Vriendelijke groeten,

