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Hoeleden, 28 september 2021
BETREFT : NIEUWSBRIEF
Beste Toverouders
Corona-update vanaf vrijdag 8 november 2021
Mondmaskers:
Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen in de binnenruimtes vanaf
8 november opnieuw een mondmasker op school.
•
•
•

•

Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en
ventilatie, mag het mondmasker af.
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense
fysieke contacten vermijden.
Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker
dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde
dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de
leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere
personeelsleden).
Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere
leerjaren en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur
daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale
situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale
overlegcomité.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen:
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te
verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine
moeten:
•
•

worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs
getest als ze symptomen vertonen.
treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas
in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit
betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Ouders/derden in de school:
We beperken het aantal volwassenen op onze school nog steeds tot een
strikt minimum.
D.w.z. dat geen enkele volwassene zonder toestemming de school
inloopt.
Tijdens de schooluren laten we in de gangen en de klassen nog steeds
geen ouders toe.
Mondmaskers zijn verplicht.
Besmettingen:
De coördinatie van de gang van zaken bij besmettingen ligt nog steeds
bij het CLB.
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Ventilatie:
We gaan nog meer inzetten op maximale ventilatie.
D.w.z. dat we aanraden om de kinderen voldoende laagjes kleding mee
te geven vermits we er nu mogen vanuit gaan dat het niet meer
warmer zal worden.
Preventieadviseur/burgemeester:
De preventieadviseur (intern en extern) en/of de burgemeester kunnen
nog steeds plaatselijk regels opleggen indien ze dit nodig achten.
Chrysanten-oudercomité
Afhalen!!
Vrijdag 29 oktober 2021
Tussen 15.00u en 17.00u

Kieke-boe, buitenschoolse kinderopvang
- Schrijf uw kind in.
- Het kost niets. Enkel wanneer je er gebruik van maakt.
- Gigi Heusdens, 011 58 62 76, bko@kortenaken.be

Facultatieve vrije dag 12/11
Verlengd weekend.

Herfstvakantie 30/10 tot en met 7/11
Het Toverteam wenst iedereen een gezonde en deugddoende vakantie!

CONTACTGEGEVENS
•
•
•
•

016771572
0498771265
directeur@toverpotlood.be

FONDS

Vriendelijke groeten
Yves Petré
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