Merksem- Schoten, 05 december 2021

Nieuwe coronamaatregelen tot aan de kerstvakantie

Beste ouders,

Indien u de media toch niet helemaal gevolgd zou hebben, geven wij voor de duidelijkheid
mee dat onze school morgen open is! Welliswaar met verstrengde maatregelen.
Als u de media wel hebt gevolgd dan weet u ook dat onze politieke overheid er een soepje
van heeft gemaakt en beslissingen heeft genomen waar ieder van ons toch wel vragen bij
kan stellen.
Zoals steeds op onze school bespreken wij deze maatregelen intern en bekijken wij hoe we
deze geldende regels in de praktijk navolgen, steeds met aandacht voor het welbevinden
van onze leerlingen en personeel.

Nieuwe afspraken:

1) Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar.
Vanaf maandag 06 december en uiterlijk vanaf woensdag 08 december vragen wij u om 1 à
2 mondmaskers mee te geven met uw kind. Dit mondmasker zal enkel moeten gedragen
worden wanneer de leerlingen met elkaar moeten samenwerken per twee of in groep. Als
de leerlingen stil zitten, moeten zij hun mondmasker niet opzetten. Hierbovenop zullen wij
volop inzetten op een goede verluchting van de klas en het gebruik van CO2-meters.
Kinderen moeten hun mondmasker niet opzetten van en naar de speelplaats en ook op de
speelplaats is het dragen van het mondmasker niet verplicht.
Onze leerkrachten en directie zullen er waakzaam op toezien dat het mondmasker, zeker bij
onze leerlingen van 1, 2 en 3 alleen gedragen wordt wanneer het nodig is.
Wij begrijpen dat niet alle ouders voor deze regel begrip kunnen opbrengen maar wij zijn
helaas ook gebonden aan opgelegde regels, die wij ruimdenkend, in het belang van onze
kinderen en gezondheid van ons allen, proberen uit te voeren.

2) Aanscherping quarantainestrategie leerlingen.
Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de procedure
tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt
geplaatst. De leerkrachten zullen dan in de mate van het mogelijke digitaal
afstandsonderwijs organiseren.
Gelieve er dus rekening mee te houden dat dit de komende dagen kan voorvallen.

3) Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs.
Kerstvakantie zal een week vroeger starten op maandag 20 december ’21 tot en met
zondag 09 januari ’22. De overheid bekijkt volgende week op welke manier er eventueel
opvang voor uw kind kan voorzien worden in deze extra week. Van zodra wij hier meer over
weten zullen wij u de nodige info meegeven.

4) CO2 meters.
Vanaf maandag 6/12 zijn al een groot aantal lokalen voorzien van een CO2 meter, na de
kerstvakantie zullen alle lokalen op onze 3 campussen hiervan voorzien zijn.

5) Extra buitenschoolse activiteiten.
Het overlegcomité besliste ook dat er geen ‘extra-curriculaire activiteiten’ mogen
plaatsvinden. Dat gaat over uitstappen naar musea of toneelvoorstelling of …
In openlucht mogen er per klas nog wel activiteiten georganiseerd worden zoals een
wandeling in het park of bezoek aan het bos.
Ook het zwemmen wordt vanaf maandag 06 december ’22 geannuleerd tot aan de
kerstvakantie.

Dit nieuws is niet fijn maar graag willen wij toch nog eens benadrukken dat ons schoolteam
er alles aandoet om het de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken om vanuit een goed
gevoel tot leren te kunnen komen.

Vriendelijke groeten,
Directieteam, preventieadviseur en leerkrachtenteam.

