Overzicht corona-afspraken lagere school 10 januari 2022
(tot aan de krokusvakantie)
MONDMASKERS:
Alle leerlingen en leerkrachten dragen een mondmasker van zodra zij het
schoolgebouw binnenkomen. In de klas, van zodra de kinderen op hun vaste plaats
zitten, mag het mondmasker af.

MIDDAGMAAL:
’s Middags eten de leerlingen hun boterhammen op in de klas. Daardoor is het niet
mogelijk soep te kopen.
De warme maaltijden gaan door in de goed geventileerde eetzaal aan met
voldoende onderlinge afstand en vaste plaatsen per klas.

ACTIVITEITEN:
Klasuitstappen gaan in principe door.
Zwemmen (voor de 3de klas) gaat door.
Klasdoorbrekende activiteiten gaan NIET door.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN:
Naschoolse activiteiten gaan NIET door.
Nabewaking voor 1ste, 2de en 3de leerjaar gaat door tussen 15.45 en 18.00 op
speelplaats 2. De kinderen spelen dus de hele tijd buiten.
Nabewaking voor 4de, 5de en 6de leerjaar gaat door in de goed geventileerde
eetzaal en aan vaste (klas)tafels tussen 15.45 en 18.00.

VENTILATIE:
In regel staan deuren en vensters ook in de winter zoveel mogelijk open. Leerlingen
mogen een donkerblauwe trui over hun uniformtrui aan doen of een fleecedekentje
meebrengen.

Overzicht quarantaineafspraken lagere school 10 januari 2022
(tot aan de krokusvakantie)
Leerlingen die symptomen vertonen, moeten getest worden en blijven thuis in
afwachting van het resultaat van die test. Is de uitslag negatief, mogen ze meteen
weer naar school.
Leerlingen die een hoog risicocontact hadden buiten het gezin, mogen weer naar
school ALS ze geen symptomen hebben én na een negatieve test.
Leerlingen die een hoog risicocontact hadden binnen het gezin, moeten in
quarantaine, ook als ze geen symptomen hebben.
Na 4 besmettingen in één week gaat een klas in quarantaine gedurende 5 dagen.

Oproep ministers van Volksgezondheid en Onderwijs
(tot aan de krokusvakantie)
De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen
symptomen vertoont, preventief elke week (zondagavond) te testen met een
zelftest tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen
worden rond de scholen.

