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Kalender oktober - november 2020
Di. 27/10

Fruit op school
NM

Vr. 30/10

Zwemmen 3de en 6de lj.
Herfstrapport

+++ Ma. 2/11 tot en met zondag 8/11

HERFSTVAKANTIE +++

Ma. 9/11

Instapdag nieuwe kleuters KK1A (juf Mieke) en KS1A (juf Lieve)

Di. 10/11

Fruit op school
Schoolfotograaf (individuele foto’s)
NM

Zwemmen 4de en 5de lj.

Wo. 11/11

Wapenstilstand (vrijaf)

Vr. 13/11

CLB – MST voorbereidende onderzoeken 1ste lj.

Ma. 16/11

NM

Di. 17/11

CLB – medisch schooltoezicht 1ste lj. (deel 1)
Fruit op school

NM

Zwemmen 3de en 6de lj.

20.00

Oudercomité (videovergadering)

Wo. 18/11

VM

CLB – medisch schooltoezicht 1ste lj. (deel 2)

Di. 24/11

NM

Zwemmen 4de en 5de lj.

CORONA - code ORANJE op onze school vanaf maandag 26 oktober 2020 Alle Molse en Balense scholen schakelen vanaf maandag naar code oranje.
Wat betekent dit voor onze school? Zijn er wijzigingen? Hieronder een overzicht.
1. Middagregeling in de lagere school
Omdat de kinderen van de lagere school een vaste plaats moeten krijgen in de refter, hebben
we onze middagregeling aangepast. De kinderen eten voortaan in drie beurten.
11.50 Leerlingen eerste en tweede leerjaar
12.15 Leerlingen derde en vierde leerjaar
12.35 Leerlingen vijfde en zesde leerjaar

2. Mondmaskerplicht in de schoolomgeving
Tijdens de start- en einduren geldt de mondmaskerplicht rond de school. We vragen iedereen
om hierop attent te zijn en anderen hierover, indien nodig, op een vriendelijke manier aan te
spreken. We hebben vernomen dat ook de politie hierop zal toezien.
3. Extra muros: géén uitstappen met de bus, uitgezonderd zwemmen
Alle geplande uitstappen (de Maat 1ste lj., verkeersklas, Prinsenpark 3de lj.,
bibliotheekbezoek, …) hebben we, jammer genoeg, moeten annuleren.
Enkel het zwemmen kan nog doorgaan, mits het respecteren van striktere regels i.v.m. het
busvervoer. Om hieraan te voldoen hebben we onze zwemregeling gewijzigd.
Tot aan de krokusvakantie gaan enkel de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en
zesde leerjaar zwemmen. Na de krokusvakantie is het de beurt aan het eerste en
tweede leerjaar.
We zwemmen voortaan in langere zwembeurten (45 min.) om zo het aantal busritten te
beperken. In de bus zitten enkel leerlingen van hetzelfde leerjaar.
4. Geen (groot)ouders in het schoolgebouw
Enkel mensen die fysiek aanwezig moeten zijn om een goede werking van de school te
garanderen, zijn nog toegelaten in de schoolgebouwen. Andere contacten verlopen digitaal.
Dit geldt ook voor oudercontacten, tenzij uitzonderlijk toestemming gegeven wordt door de
directie.
5. Afwezigheden omwille van quarantaine of besmetting
In deze coronatijden wordt iedereen zeer snel getest. Dit heeft als gevolg dat ook
leerkrachten en leerlingen in afwachting van een test uit voorzorg niet naar school mogen
komen. Het kan ook dat leerlingen plots afgehaald worden. Omwille van de privacy is het niet
steeds haalbaar om dit aan de andere leerlingen duidelijk uit te leggen.
Organisatorisch is dit allemaal ook niet vanzelfsprekend, maar we proberen dit zo goed
mogelijk op te lossen. We beseffen zeer goed dat met de stijgende coronacijfers ook de
ongerustheid van ouders en leerkrachten toeneemt.
Weet dat bij melding van een positief resultaat (besmetting covid-19) van een leerling of
leerkracht onmiddellijk contact genomen wordt met het CLB om te overleggen welke stappen
er genomen moeten worden. Hierover zullen we dan ook steeds zo snel mogelijk
communiceren.
Parkeren lagere school – hou het voetpad vrij a.u.b.
Jammer genoeg moeten we al te vaak vaststellen dat het voetpad langs de parking voor de
lagere school belemmerd wordt door auto’s die tot op het voetpad geparkeerd staan.
Via deze weg een oproep om steeds de nodige ruimte te vrijwaren zodat onze kinderen en
ouders via het voetpad veilig tot aan de schoolingang kunnen stappen. Spreek mekaar op
een correcte manier aan als een geparkeerde auto toch een belemmering zou vormen.

