
MONDMASKERS OP SCHOOL: 
• Leerlingen uit L5 & L6 dragen binnen, vanaf 8 november 2021, een  mondmasker.  Als 

school zullen wij, net zoals de vorige keer, hier met het nodige gezonde verstand mee om-

gaan, op toezien.  Buiten hoeft het mondmasker niet als er geen intense fysieke contacten 

zijn.  

• Leerlingen uit L5 & L6 dragen ook een mondmasker op de bus van het zwemmen (= heen 

en terug) 

• Leerlingen uit L5 & L6 houden hun mondmasker in het zwembad aan tot en met de kleed-

kamers (= richtlijnen van de stedelijke sportdienst) 

• LO-lessen voor L5& L6 zoveel als mogelijk buiten (=zonder mondmasker) of in een goed 

geventileerde ruimte. —> Voorzie een extra trui voor de Lo-les! 

• Personeel moet geen mondmasker dragen: 

 Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand. 

 Tijdens het lesgeven in de klas op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en vol-

doende afstand is tussen leraar en leerling (of leraar en andere leraar) 

• Ouders dragen een mondmasker bij het betreden van het schooldomein. (binnen de school-

muren) 

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 wordt 

• 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 

• … 



MIDDAGPAUZE: 
In functie van contact tracing blijft het ook aangewezen om leerlingen een vaste plaats 

toe te wijzen. 

 

· De kleuters die op school blijven, eten allen samen. 

· De lagere schoolkinderen die op school blijven, worden in twee grote groepen gesplitst. 

· Eén groep voor de kinderen die boterhammen eten.  Deze eten in de turnzaal. 

· Eén groep voor de kinderen die warm eten.  Deze eten in de eetzaal. 

· In beide groepen gaan de kinderen in hun klasbubbel aan tafel zitten.  De tafels staan op vol-

doende afstand van elkaar. 

· De kinderen die warm eten gaan om beurt in hun klasbubbel om hun maaltijd.  

  

Wij vragen jullie om onderstaand strookje in te vullen en ons zo duidelijk te maken of uw zoon/

dochter kiest voor of een warme maaltijd of boterhammen en dit tot de kerstvakantie  Dit voor 

zowel kleuters als lagere schoolkinderen.   

Onderstaand strookje maandag 8/11/21) 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):       
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