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Nieuwsbrief voor ouders
15/04/2021

Schooljaar 2020-2021

Vrije Basisschool Ons Kasteeltje

Wijkschool 't Paradijs

Beste ouders,
Update COVID19

Goed nieuws !
Vanaf maandag 19 april 2021 kunnen alle basisscholen terug voltijds opstarten.
Om de schoolwerking te kunnen garanderen, werden ook in onze beide scholen enkele zaken
bijgesteld.
De kinderen van de lagere school worden nog steeds gezien als een hoog risicocontact.

Vanaf maandag 19/04/2021 :
Voor- en naschoolse opvang :
Opvang, studie:
- Er is studie of huiswerkklas.
- Er is voor-en naschoolse opvang op beide scholen. De opvang gaat zoveel mogelijk
buiten door. Tijdens de opvang en studie kunnen we geen vaste contactbubbels garanderen.
Maaltijden
- Er zijn warme maaltijden op school. Vooraf inschrijven voor de warme maaltijden blijft.
De reservatie van de maaltijden voor komende week noteert u maandagochtend in de
agenda. Voor de weken daarna reserveert u steeds vóór elke vrijdag.
- De kinderen eten per klasbubbel en krijgen een vaste plaats in de eetzaal.
- Boterhameters eten zoveel mogelijk buiten.
Zwemlessen
Zwemlessen gaan tijdelijk niet door en worden vervangen door een andere
bewegingsactiviteit. Vanaf 8 mei bekijken we dit opnieuw.

Mondmasker
Leerlingen van 5e en 6e leerjaar dragen steeds een mondmasker. We vragen ook om 1
reserve mondmasker mee te geven met uw kind. U stopt die in een plastic zakje of in
een gesloten doosje.
Andere leerlingen mogen een mondmasker dragen, maar zijn niet verplicht.
Ouders dragen verplicht een mondmasker.
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Therapieën / essentiële derden
Interne en / of therapieën door externe therapeuten (logo, kiné) of
ondersteuningsnetwerk zijn toegelaten.

Activiteiten en daguitstappen (extra muros) :
- Buitenschoolse activiteiten gaan zoveel mogelijk buiten door of binnen per
klasbubbel. Activiteiten met busvervoer of vervoer door ouders stellen we nog
even uit. Betalende activiteiten worden aangerekend via de maandelijkse
factuur.

Oudercontacten
Geplande oudercontacten blijven online doorgaan.

Ziek
- Wie ziek is blijft thuis.
- Wie symptomen vertoont blijft thuis en verwittigt de school.
Wie in quarantaine of isolatie moet blijft thuis en neemt ook niet deel aan naschoolse
activiteiten.
Was je een hoog- of laagrisico contact op school, dan neemt het CLB contact met je op.
Wanneer beslist wordt dat een klas van het lager volledig in quarantaine moet, dan wordt
afstandsonderwijs opgestart.

Op school stellen we alles in het werk om op de meest veilige manier de lessen te laten doorgaan!

056/41 35 93 Heeft u nog andere vragen ? De school is steeds bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08u.30 en 12u.00 en tussen 13u.00 en 16u.00.

Bij nieuwe maatregelen brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte via Smartschool en website.
Met beleefde groeten.
Directeur Anne Van Tieghem en team VBS Rekkem

#samentegencorona#

