100% CONTACTONDERWIJS
•

Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100% contactonderwijs bieden.

•

Het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (refter, indoor speelruimtes ...) maximaal blijven vermijden.

•

Maximaal blijven inzetten op het voorzien van vaste plaatsen voor de leerlingen in de gemeenschappelijke ruimtes.

•

Blijven inzetten op ventileren.

ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
•

Veelvuldig handen wassen

•

Reinigen van banken, stoelen, klinken, lichtschakelaars, …

•

Ventileren van de klassen = ramen (en deuren) open van de klas
—> TIP: een extra (of dikke) trui nu het buiten wat kouder is

•

Voldoende afstand houden

•

Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je
niet zo goed meer ruiken en proeven?
Telefoneer direct de huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies.

•

Oudercontacten zoveel als mogelijk digitaal

•

…

MONDMASKERS OP SCHOOL:
•

Voor het dragen van mondmaskers volgt het onderwijs de regels in de samenleving:
verplicht vanaf 6 jaar (dus vanaf het 1e leerjaar). Een rechtsgrond is voorzien in het
federale KB.

MIDDAGPAUZE:
•

Het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (refter, indoor speelruimtes ...) maximaal blijven vermijden.

•

Maximaal blijven inzetten op het voorzien van vaste plaatsen voor de leerlingen in de gemeenschappelijke ruimtes.

Indien uw zoon/dochter na nieuwjaar verandert van maaltijd keuze over de middag, wil
dan onderstaand strookje in vullen.
Zo is het voor ons duidelijk of uw zoon/dochter kiest voor of een warme maaltijd of boterhammen of naar huis gaat over de middag en dit tot eind januari.

Dit voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen.
Onderstaand strookje maandag 10/01/2022 afgeven aan de klasleerkracht.

NAAM KIND(eren): ……………………………………………………………………………………………………………………………..

KLAS(sen): …………..………………………………………………………………………………………………..

De dagen waarop uw kind op school eet zal het altijd :
O Warm eten
O Boterhammen met soep eten
O Boterhammen eten

handtekening ouder(s):

Apotheek
Sticker
Diksmuidseweg 373
8904 BOEZINGE
057/42 20 45

0492 10 23 42

n.v. Voeders
VERHAEGHE
Vof Kantoor Pattyn
Diksmuidseweg 522
8904 Boezinge

