Sinte-Mariaschool
Update 26/10/2020

Nieuwe richtlijnen : omschakeling van code geel naar code
oranje in het basisonderwijs.
Beste ouders,
Eerder hebben we jullie geïnformeerd over de omschakeling van code geel naar code
oranje van het basisonderwijs. Gisterenavond (25/10) kregen we het bericht dat Vlaams
minister Ben Weyts beslist heeft dat de herfstvakantie zal verlengd worden. Dit nieuwe besluit
komt er op advies van de virologen. Concreet starten we dus op 12 november 2020. In
onderstaande brief werden bijgevolg een aantal data aangepast.
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Brengen en afhalen van de kinderen: (MAATREGEL VANAF 12/11/2020!)
•

De kinderen van de lagere school gebruiken ALTIJD de volgende
schoolingang. Deze is ook bereikbaar met de fiets. Er is fietsenstalling voorzien. Je
komt via deze ingang meteen op de grote speelplaats. We voorzien de gebruikelijke
rijen.

•

De kinderen van de kleuterschool gebruiken ALTIJD de volgende
schoolingang. Deze is ook bereikbaar met de fiets. Er is fietsenstalling voorzien.

Voor- en naschoolse opvang: (MAATREGEL VANAF 12/11/2020!)
• De gemeente voorziet extra personeel voor de opsplitsing van de voor- en naschoolse
kinderopvang.
• We verwijzen hiervoor naar het brengen en afhalen van de kinderen. Kleuters worden
afgezet en opgehaald aan de hoofdingang. Kinderen van de lagere school worden afgezet
en opgehaald aan de zij-ingang.
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Voor- en naschools busvervoer gemeente:
• De bus die leerlingen naar school brengt en leerlingen naar huis brengt zal haar ronde
blijven rijden.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?








Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op
de speelplaats.
Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
Gebruik reglementaire parkeerzones voor het brengen en afzetten van de
kinderen op school.
Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via
telefoon of via mail.
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Het eten op school : (MAATREGEL VANAF 22/10/2020!)




De kinderen van de kleuterschool eten samen in de refter.
De kinderen van de lagere school eten in de klas. Deze maatregel werd
ingevoerd op 22/10/2020.
De bedeling van melk en soep wordt zowel in de kleuterschool als in de lagere
school verdergezet.

Wat met leesouders / grootouders ? (MAATREGEL VANAF 23/10/2020!)


Uit veiligheidsoverwegingen organiseren we op dit ogenblik geen leesmomenten
met ouders of grootouders.

Wat met uitstappen ? (MAATREGEL VANAF 12/11/2020!)


Uitstappen voor de maanden november en december worden op dit ogenblik
geannuleerd. Van zodra het mogelijk is hernemen we de uitstappen.

Wat met het bezoek aan de bibliotheek? (MAATREGEL VANAF 12/11/2020!)


De bezoeken aan de bibliotheek worden voorlopig geschrapt. In overleg met de
bibliotheek bekijken we op welke manier we boeken beschikbaar kunnen krijgen
op de school.

Wat met de lessen bewegingsopvoeding en zwemmen?


De bewegingslessen en zwemlessen kunnen op dit ogenblik verdergezet worden
volgens de gemaakte planning.

Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie
van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
 Speeltijden: De kleuters spelen gezamenlijk op de kleuterspeelplaats. De kinderen
van de lagere school spelen gezamenlijk op de speelplaats van de lagere school.
 Aparte lunchpauzes in de lagere school: de leerlingen van de lagere school eten
in de klas, of bij mooi weer buiten. De kleuters eten samen in de refter.
 Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een
mondmasker of geven les met een plexi gelaatsbeschermer.
 Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten
met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de
lokalen grondig schoon.
 Kom op tijd: het is voor de veiligheid en de praktische organisatie belangrijk dat
kinderen op tijd naar school komen.

Sinte-Mariaschool

2

VZW KOMO - Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen - ondernemingsnummer 870.585.094

6 gouden regels tegen CORONA

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan zeker contact op met de
school van je zoon of dochter. We helpen je graag verder.
Tenslotte willen we jullie oprecht van harte danken voor het begrip en voor de zeer
constructieve samenwerking. Samen op weg naar betere tijden … .

Met vriendelijke groeten
Bart Van der dood
Directeur
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