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In Vogelvlucht 

! Extra nieuwsbrief ! 

 

Beste ouders, 

 

Ongetwijfeld heeft u in de media gehoord dat er—na onze aanpassingen van 

vorige week—weer nieuwe bijkomende maatregelen toegepast dienen te worden 

in het onderwijs.  Graag lichten wij toe wat er verandert in onze schoolwerking: 

 

KLEUTERONDERWIJS 

Vanaf morgen, dinsdag 23-03-2021 tot (voorlopig) aan de paasvakantie dienen wij het middagtoezicht  

anders te organiseren.  Volgende wijzigingen gaan in: 

 Er zal géén soepbedeling meer zijn voor onze kleuters. 

 Kleuters die blijven eten, doen dit in de klas bij hun eigen klasjuf. 

 Kleuters die normaal soep gingen eten, kunnen ook in de klas bij de juf hun boterhammen opeten. 

 Om 12.30u worden slapertjes opgehaald door de opvang om hun middagdutje te doen. 

 

Kleuters mogen voorlopig ‘s middags nog gewoon thuis gaan eten, en vervolgens terug naar school komen. 

 

Het kijkmoment voor de instappers bij de  jongste kleuters is geannuleerd.  Betrokken ouders worden 

via mail op de hoogte gebracht. 

 

LAGER ONDERWIJS 

Voor het lager onderwijs loopt de huidige werking van het middagtoezicht verder.  Zij eten reeds sinds 

oktober in de klasbubbel.  Hier dienen geen bijkomende maatregelen genomen te worden. 

 

Verder blijven de mondmaskers voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar verplicht tot (voorlopig) 

de paasvakantie zoals aangegeven in onze vorige update van 18-03-2021. 

 

ALGEMEEN 

Ervaring leert ons dat onze huidige werking voldoet om de besmettingen en een mogelijke uitbraak te be-

perken.  Dit ook mede dankzij jullie alertheid als ouders. 

We willen nogmaals vragen deze alertheid aan te houden: 

 Bij de minste twijfel over eventuele symptomen bij uw kind, contacteer telefonisch uw huisarts en volg 

zijn/haar advies op.  Indien nodig hou uw kind thuis. 

 Indien u zelf getest dient te worden, raden wij aan uw kind preventief thuis te houden tot uw uitslag 

bekend is.  Zo kunnen we bij mogelijke besmettingen de impact op de school verkleinen. 

 Breng de school steeds op de hoogte indien: 

 Uw kind in quarantaine dient te gaan 

 Uw kind getest dient te worden 

 Uw kind negatief of positief getest is (ook wanneer het al in quarantaine was) 

 

Samen proberen we op deze manier het zo veilig en gezond mogelijk te houden voor iedereen ! 
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