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Schooljaar 2020-2021

Vrije Basisschool Ons Kasteeltje

Wijkschool 't Paradijs

Code oranje COVID19
Beste ouders,
Het onderwijs schakelt ook voor het basisonderwijs over naar code oranje.
Momenteel zijn er geen besmettingen bij leerlingen en leerkrachten binnen
onze school. We hopen dat dit zo blijft.
Helaas moeten er wel een aantal leerlingen in quarantaine omdat zij in nauw contact kwamen met
een COVID positief persoon buiten de schoolmuren.
Op onze school werden al héél wat preventieve maatregelen genomen.
Ons doel :
Onze school blijft volledig open. Onze leerlingen kunnen voltijds naar school blijven komen.
De veiligheidsmaatregelen worden verfijnd :
•

Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand
niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.

•

Tijdens de middagpauze eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep
in de refter. Verschillende klasgroepen zitten op 1.5m afstand van elkaar. Voor kleuters geldt
deze richtlijn niet.

•

Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school. Essentiële derden zijn externe
medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school en opvolging van onze
kinderen. Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na.
Voorbeelden van essentiële derden zijn:

•

CLB

•

Ondersteuners

•

De leraren in opleiding

•

Verpleegkundigen

•

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

•

Ondersteuningsnetwerken
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•

Onderhoudsfirma’s

•

Onderwijsinspectie

•

Verificateurs

•

Therapeuten

•

Personeel van een MFC of revalidatiecentrum

•

Brengen en afhalen van kinderen in de voor-en naschoolse opvang. Het dragen
van een mondmasker is verplicht. U ontsmet de handen bij het binnenkomen. U wacht
uw kind op aan de deur van de opvangruimte. U vermijdt contact met andere
kinderen.

•

Buitenschoolse activiteiten gaan niet door. Zwemmen blijft wel doorgaan.
Zolang deze regel geldt, wordt de maandelijkse maximumfactuur niet aangerekend. Enkel
de reële kosten van activiteiten die plaats vinden, worden verrekend op de factuur (bijv.
zwemmen, bosdag, sportdag kleuters, …).

•

Hou voldoende afstand aan de schoolpoort!
Kleuters kunnen afgehaald worden tussen 15u.30 en 16u.00. Leerlingen van het lager kunnen
afgehaald worden tussen 15u.45 en 16u.00.
Vanaf 16u.00 start de betalende opvang.

•

Als ouder blijf u alert voor symptomen bij uw kind (koorts, hoofdpijn, verliezen van geur en/of
smaak, …). Wanneer iemand van het gezin positief test, verwittigt u onmiddellijk de school.

Wanneer u bijkomende vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met onze
secretariaatsmedewerker op het nummer 056/413593.
Het secretariaat is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08u.30 tot 12u.30
en van 13u.00 tot 16u.15.
U kunt ook contact opnemen via mail bureau@vbsrekkem.be.

Met beleefde groeten.
#samentegencorona#
Directeur Anne Van Tieghem
Leerkrachtenteam en medewerkers
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