Beste leerlingen en ouders

Na een verlengde herfstvakantie kunnen we eindelijk weer de school opstarten. We starten in code
oranje en dat houdt een aantal maatregelen in. Naast diegene opgelegd door de overheid hebben wij
binnen het team nog een aantal bijkomende preventieve maatregelen voorzien.

Algemeen
De 4 beschermingsmaatregelen blijven van kracht:


Voldoende handhygiëne



Afstand houden



Een mondmasker dragen (volwassenen)



Zoveel als mogelijk ventileren (warm kleden)

Opvang wordt verder voorzien.
Het busvervoer gaat gewoon door.
Warme maaltijden worden nog steeds aangeboden.
Ouders kunnen enkel de school betreden na telefonisch contact met de directeur en dit dan
onder strikte voorwaarden.
Logopedisten worden voorlopig, onder strenge voorwaarden, nog toegelaten.
Uitstappen kunnen niet doorgaan, zwemmen is wel toegestaan. (Echter zijn, tot nader
order, zowel het zwembad in Wevelgem als Menen gesloten.)
Kleuter
In het licht van de huidige maatregelen verandert er voor de kleuter weinig tot niks. De
kleuterjuffen dragen een mondmasker wanneer ze in eenzelfde ruimte aanwezig zijn. Het is
wel zo dat de kinderverzorgster momenteel niet op school zal aanwezig zijn.

Lager
Hier zijn er een aantal bijkomende maatregelen:



Speelplaats: hier wordt er geopteerd voor de graadsbubbel: de speelplaats is
verdeeld in verschillende compartimenten waar telkens 1 graad aanwezig mag zijn.
Het bijhorende toiletbezoek wordt ook in de graad georganiseerd: de eerste graad
gaat na de pauze, de tweede graad tijdens de pauze en de derde graad voor de
pauze. (Dit laatste is een streven, uitzonderingen zijn altijd mogelijk.)
De overdekte speelplaats wordt niet gebruikt. Indien het weer het echt niet toelaat,
blijven de leerlingen, op dat moment, in de klas.



Lunch: de boterhameters blijven in de klas zitten en nuttigen daar de lunch, de soep
zal gebracht worden. De leerlingen die warm eten, doen dit in de refter, weliswaar in
de klasbubbel.
Beide groepen kunnen, na de maaltijd, naar de speelplaats.



Studie: dit wordt verder georganiseerd, de leerlingen krijgen een vaste plaats in de
refter.

Indien u vragen hebt, neem gerust contact (digitaal of telefonisch) met de school op.
Deze maatregelen zijn genomen op basis van de huidige situatie. Indien er wijzigingen
dienen te gebeuren, zal u hiervan op tijd op de hoogte gebracht worden.
Ondanks deze situatie met bijhorende maatregelen kijken we er naar uit om maandag terug
te starten!
Tot maandag!

Met vriendelijke groeten,

Het team van BS Ter Molen

