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Betreft: Code oranje COVID-19 
 

 
 
 

Beste ouder  
 
Op maandag 26 oktober gaan we over naar code oranje. 
 
Wat betekent dit: 
❖ De lessen gaan gewoon door. 
❖ De geplande oudercontacten gaan niet door. We houden jullie hierover op de hoogte. 

Indien je de leerkracht wil bereiken, kan dat via mail (zie bijlage). Het rapport komt op donderdag 29/10 mee 
in de boekentas van je kind. 

❖ Maaltijden: 
▪ Breng je eigen water mee. 
▪ Warme maaltijden worden per klas gegeten in de refter. 
▪ Er is geen soep meer. 
▪ Lunchpakket wordt gegeten in de klas. 

❖ Zwemmen: gaat gewoon door. 
❖ Uitstappen: er zijn geen uitstappen. 
 
Veiligheid: 
❖ Ouders/grootouders/volwassenen: dragen van een mondmasker is verplicht. Kinderen hoeven geen 

mondmasker te dragen. Het schoolgebouw is niet vrij toegankelijk. 
❖ Ophalen kinderen 1e – 2 e – 3 e – 4 e – 5e leerjaar: 

▪ Ingang via groen hek aan de Jubileumlaan 
▪ Ouders gaan naar de speelplaats, kinderen wachten binnen: 

- 1 + 2: in de kleine overdekte speelplaats 
- 3 + 4: in de grote overdekte speelplaats 
- 5: in de turnzaal 

▪ Ouders wachten achter de lijn op de speelplaats. 
▪ Je kind komt op teken van de juf naar buiten 
▪ Uitgang via groen hek aan de Jubileumlaan 

❖ Ophalen kinderen 6 e leerjaar: 
▪ De kinderen verlaten de school via de uitgang van de studie en wachten op het basketbalveld voor de 

school. 
❖ Contact: 

▪ Je kan enkel ’s ochtends binnen in het secretariaat. 
▪ Bij de zorgcoördinator of de brugfiguur enkel na afspraak. 

❖ In geval van ziekte gelieve de school te verwittigen. 
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Samen werken we aan ieders veiligheid. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het schoolteam 
 

Geest voor 
innovatie 

Geest voor 
kwaliteit 

Geest voor 
creativiteit 
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