
 
 

 

 

INFO OVERSTAP NAAR CODE ORANJE         28  - 10 - 2020 

OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS 

Het onderwijs schakelt ook voor het kleuteronderwijs over naar code oranje mét verfijningen. De bestaande draaiboeken worden verfijnd op 

basis van virologische en pedagogische inzichten, praktische haalbaarheid en het welzijn van de kleuters en het onderwijspersoneel. 

We opteerden om vanaf 1 september een aantal maatregelen in te voeren zodat we het schakelen tussen maatregelen (afhankelijk van het 

pandemieniveau) gedurende het schooljaar te kunnen beperken. DE BESTAANDE MAATREGELEN BLIJVEN GELDEN! Wat verandert dan wel? 

 Deze week zijn we al intern gestart volgens de richtlijnen ‘code oranje’ 
 we mogen nog met heel de school buiten spelen! 

 we organiseren zoveel mogelijk buiten activiteiten! 

 klasdoorbrekende (= verschillende klassen samen) activiteiten buiten mogen nog doorgaan! 

 essentiële derden (CLB, ONW,…) zijn nog altijd toegelaten op school! 

 oudercontacten kunnen steeds doorgaan: op afspraak en zonder de aanwezigheid van de kleuters! 

 we mogen geen klasdoorbrekende (taalbad, bodymap,…) activiteiten meer binnen organiseren,  

 we mogen geen verdeling van de kleuters meer doen bij afwezigheid van de klasjuf maar we organiseren wel 

opvang door een collega, zolang dit kan uiteraard.  

 bezoek aan de bibliotheek mag niet meer met heel de klas (de klasjuf mag voor haar klas wel boekjes halen) 

 

 Na de vakantie 12/11 gaan we verder volgens de richtlijnen ‘code oranje’  

WAT BETEKENT DIT VOOR OUDERS: 

 ’s morgens mogen de leerlingen van de lagere school door de kleuterschool naar de lagere school. 

 ’s avonds blijft het ophaalmoment voor de kleuters hetzelfde =  1 ouder aan de klas (ga niet binnen!)  

verlaat de speelplaats zo snel mogelijk en houd afstand onder elkaar. Dit om je eigen veiligheid te garanderen!  
 volg de looprichting! 
 ’s morgens geen toegang meer voor de ouders op de speelplaats (enkel om je kind tot aan de voorbewaking 
te brengen  het lokaal mag niet betreden worden! (Dit mocht nu ook al niet)) 
 s‘ morgens worden de kinderen, die niet naar de voorbewaking gaan, afgezet aan de schoolpoort. Graag 
jouw kind(eren) afzetten en vertrekken. Hun handen worden ontsmet door de 2 juffen die aan de poort het 
onthaal zullen doen vanaf 8u15!  
 de schoolpoort gaat dicht om 8u30. Nadien worden er geen kinderen meer toegelaten. Vertrek dus thuis op 
tijd (voor Corona lukte dit ook ). 
 de kinderen van de lagere school worden opgewacht VOOR de schoolpoort (niet in het gele vak met kruis 
voor de poort wachten = looprichting uitgang) dit om samenscholing op het domein te voorkomen. Ook voor 
de schoolpoort geldt nog steeds een samenscholingsverbod (gemeenterichtlijnen)!  
Dit om je eigen veiligheid te garanderen   

 
We danken jullie voor het begrip én het toepassen van de NIEUWE opgelegde coronamaatregelen.  

Samen tegen corona: zorg voor elkaar! We wensen alle zieken snel beterschap!  
Laten we hopen op het beste én een flinke dosis GELUK voor iedereen! 

 

 
Kristin Van den Broeck en het voltallige Mini Virgo team 

 

Binnenkort komt de Virgofoon van november in jullie mailbox.  

Lees hem aandachtig want ook daar worden sommige bovenstaande puntjes nog wat verfijnd. 


