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Beste ouder,
Na overleg met het
onderwijsveld en de
bevoegde ministers
gaan er extra
veiligheidsmaatregelen
in om tijdens de twee
weken tot aan de
paasvakantie het risico
op besmettingen
maximaal te beperken:

-

Klasgroepen indoor strikt gescheiden
Zo veel mogelijk activiteiten in open lucht
Zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen

Het blijf hoe dan ook cruciaal in te zetten op afstand houden, ventileren, handhygiëne en
mondmaskers dragen.
De maatregelen zijn:
- De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in
open lucht of in hun eigen klas.
- Vermijd collectief vervoer.
- Doe een beroep op leegstaande ruimtes in de buurt.
- Laat lunchpauze, (turn) lessen maximaal buiten doorgaan.
- Verplaats de lerarenkamer naar buiten.
- Enkel essentiële derden (waarvoor we een hele lijst kregen) zijn toegelaten binnen
de schoolmuren.
Wat betekent dat voor onze school concreet:
1. De sportdag voor de lagere school morgen gaat door. De activiteiten vinden
plaats in Sport Vlaanderen Assebroek per klasbubbel en veel buiten.
2. De warme maaltijden worden vanaf donderdag tot aan de paasvakantie
afgeschaft. Dat betekent dat de kleuters morgen nog een warme maaltijd zullen
krijgen en dat iedereen vanaf donderdag een eigen lunchpakket moet

meebrengen. (De lagere school organiseert morgen een sportdag en had sowieso
geen warme maaltijd)

3. Vanaf donderdag tot aan de paasvakantie wordt de studie geschrapt en is er
opvang buiten – zolang het weer het toe laat - voor alle kinderen (zowel kleuter als
lager)
4. Omnisport gaat telkens door op dinsdag buiten. We duimen voor mooi weer. Bij
regenweer zal dit niet plaats vinden. Hetzelfde geldt voor het netbal voor de
dames op vrijdag.
5. Op vrijdag 2 april zullen we per klas een sober maal organiseren en zullen de
klassen in hun klasbubbel een eigen activiteit voorzien. (Dat stond eigenlijk al in ons
draaiboek gepland om dit op die manier te laten doorgaan.) Wat extra info over
deze actie krijg je eind deze week mee.
6. De zwembeurten gaan gewoon door. Vanaf 1 september werden zwembeurten
reeds coronaproof georganiseerd. Minder leerlingen op de bus en een duidelijke
bubbel!
7. De vakantieregeling van Sparty werd via mail aan de betrokkenen meegedeeld en
is geen organisatie van de school. Sparty gebruikt wel alle faciliteiten. Er wordt in
bubbels van 10 gewerkt.

WAT GEBEURT ER VANAF 1 BESMETTING?
-

In de gemeente op een bestaande, steeds geactualiseerde lijst geldt een
verhoogde waakzaamheid (Brugge staat daar voorlopig niet bij), moet vanaf 1
besmetting en een klas deze klas in quarantaine.
We volgen steeds de instructies en richtlijnen van ons CLB.
Een klas die volledig in quarantaine gaat krijgt afstandsonderwijs.

PANNENKOEKENACTIE
De maand maart werd de pannenkoekenmaand. Ouderraad
én leerkrachtenteam sloegen opnieuw de handen in elkaar
om de jaarlijkse pannenkoekenactie te organiseren.
Een tweede en laatste bestelling kan tot woensdag 24 maart.
Die leerlingen krijgen hun pannenkoeken op vrijdag 26 maart
2021. Onze oprechte dank en het record van vorig jaar is reeds
verbroken. In de volgende OLVAMEERS delen we de
opbrengst én gevolgen mee.

