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Update corona 
Zoals jullie weten dragen we open communicatie hoog in het vaandel. We blijven jullie via deze weg dan ook 
informeren over de huidige stand van zaken in onze school. De situatie blijft voorlopig onder controle. Toch 
kregen we vandaag minder goed nieuws… Juf Ilse van het vierde leerjaar heeft namelijk positief getest op het 
coronavirus. Zoals de richtlijnen het voorschrijven, hebben we contact opgenomen met de preventiedienst en 
het CLB. Aangezien juf Ilse op woensdag haar laatste dag heeft gewerkt en op zaterdag de eerste symptomen 
kreeg, zijn er geen gevolgen voor onze school. Deze besmetting vormt geen bijkomend risico voor de leerlingen 
noch de leerkrachten. We wensen juf Ilse veel beterschap toe!  
 

Een aantal collega’s zijn momenteel afwezig. Juf Anneleen is licht verkouden. Uit voorzorg liet ze een test 
uitvoeren. We zij nog in afwachting van dit resultaat. Zowel juf Marianne als juf Carmen zijn afwezig omwille van 
ziekte (niet gerelateerd aan het coronavirus).  
 
Code oranje 
In de loop van de komende week schakelen basis- en secundaire scholen over naar code oranje. Het draaiboek 
voor onze school ligt al een tijdje klaar. Vandaag werd dit draaiboek aangepast en verfijnd naar aanleiding van 
de laatste richtlijnen. Er is dan ook geen enkele reden om de omschakeling uit te stellen, in het belang van de 
veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten. We zullen dan ook geleidelijk aan, in de loop van de komende 
dagen, de omschakeling maken. De laatste versie van het draaiboek voor onze school vinden jullie ondertussen 
op Gimme.  
 

Concreet heeft deze omschakeling een aantal consequenties voor geplande uitstappen en activiteiten. Via deze 
weg geven we jullie graag een overzicht.  
 

Naar het bos  (3de kleuterklas) 
Morgen gaan de kleuters van de 3de kleuterklas naar het bos. Het is verantwoord om deze kleuters een 
voormiddag in deze groene omgeving (en in de gezonde buitenlucht) te laten vertoeven. Ze komen hier niet in 
aanraking met kleuters van andere scholen/leerjaren. 
 

Dag van de jeugdbeweging (lagere school) 
Ook de dag van de jeugdbeweging laten we doorgaan. De leerlingen blijven de hele dag in hun eigen leerjaar en 
bevinden zich voornamelijk in de gezonde buitenlucht. De werkgroep doet een aantal aanpassingen in het kader  
de nieuwe maatregelen, zodat we deze dag veilig kunnen laten verlopen.  
 

Zwemmen 
Momenteel bekijken we of het haalbaar en voldoende veilig is om de zwemlessen verder te zetten. Ook het 
kleuterzwemmen van aanstaande vrijdag moet nog verder besproken worden. We zijn hiervoor in overleg met 
de scholen van onze scholengemeenschap en Stad Hoogstraten. Meer informatie volgt nog.  
 

Oudercontacten kleuterschool 
In het draaiboek staat omschreven dat oudercontacten in code oranje zoveel mogelijk digitaal doorgaan. De 
oudercontacten voor de kleuterschool zullen dus helaas niet op school kunnen doorgaan zoals oorspronkelijk 
gepland. Ouders van kleuters mogen een mailtje verwachten met een uitnodiging voor een digitaal oudercontact. 
Het portfolio met de groeiwijzer geven we de dag na het oudercontact mee naar huis.  
 
Mondmaskerplicht 
We merken op dat een aantal ouders geen mondmasker dragen bij het brengen of ophalen van de leerlingen. 
Het dragen van een mondmasker is verplicht in een straal van 200 meter rond de verschillende vestigingsplaatsen 
op de tijdstippen dat leerlingen toekomen en naar huis vertrekken. Alvast bedankt om hiermee rekening te 
houden.  

Zorg goed voor jullie gezondheid!  


