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CORONA FASE oranje – 26/10/2020 

Beste ouder(s), 
 

Vanaf maandag 26 oktober start onze school in fase oranje. Alle kinderen blijven voltijds naar school gaan. We 

nemen wel bijkomende maatregelen in fase oranje.  

Dit verandert er voor de kinderen : 

▪  Geen warme maaltijden meer vanaf maandag 26-10-2020.  
    Wij annuleren alle maaltijden voor de kinderen. 
▪  Géén uitstappen meer  
- uitzondering L3, Boer en Buiten Parkabdij, volledig in openlucht corona-proof  
- zwemlessen lagere school gaan wel door met extra maatregelen  
- zwemlessen 3de kleuterklas gaan niet door 
▪  Slaapklas kan enkel nog voor de kleuters van de instapklas. 
▪  Geen openklasdagen  
▪  Geen naschoolse activiteiten meer van Kinderkuren, wel nog opvang. 
▪  CLB medisch onderzoek : alle onderzoeken worden geannuleerd, herplanning volgt later 
▪  We organiseren huiswerkstudie zolang we voldoende begeleiders hebben. 
    Indien we onvoldoende begeleiders hebben, blijven de kinderen in de opvang. 

  
Dit verandert er voor de ouders : 
  
▪  ‘s Ochtends moeten alle kinderen afscheid nemen aan de schoolpoort : 
- ouders gaan niet meer tot aan de klas 
- leerkrachten helpen de kleuters om naar de klas te gaan 

▪  ‘s Avonds kan je je kind afhalen in de school : 
- maximum 1 persoon 
- met mondmasker 
- ontsmetten van de handen 

 

▪  Ouders van K3I, K3G en K2A mogen hun kind afhalen op de kleine speelplaats om 15.30 uur. 
  
▪  Indien je dat wenst, kan je kind de school ook alleen verlaten. 
   Je kan hiervoor een pasje vragen (info@sanctamariabasisschool.be) 

  

▪  Externen (ondersteuners, studenten, vrijwilligers) mogen wel nog helpen op school. 
   Met mondmasker en bijkomende maatregelen. 

Alle basismaatregelen worden strikt nageleefd : 
▪  Verluchten 
▪  Handhygiëne 
▪  Volwassenen bewaren social distance 
▪  Volwassen dragen een mondmasker 

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 
  
Vriendelijke groeten, 
  
Esther Wallace        Jan Leenaerts 
directie.esther@sanctamariabasisschool.be   directie.jan@sanctamariabasisschool.be  
016/23 67 15 - 0484/14 15 88     016/23 67 15 - 0477/18 82 69 
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