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nieuwsflash 23 oktober 
 

Kalender 

 

Coronamaatregelen 
Zoals u al gehoord hebt gaat het onderwijs naar code oranje. 

Dit zal voor ons van toepassing zijn vanaf maandag 26/10. 

Daar wij al deels in code oranje aan het werk waren, zijn er niet zoveel 

aanpassingen die onze school moet doen. 

De leerlingen- en ouderstromen blijven verder lopen zoals dit reeds was.  We 

willen wel nog eens alle regels op een rijtje zetten. 

 

- Bewaar afstand (1,5 meter)  en mondmaskers in en rond de school zijn 

verplicht.  Mogen wij nogmaals vragen een mondmasker op te zetten (ook 

in de wagen) bij het ophalen en afzetten van de kinderen. 

- Ook de afstand bewaren blijft een aandachtspunt. 

 

De gemeente heeft voor deze regels reeds borden geïnstalleerd aan de 

grote poort en aan het baantje. 

 

- Gelieve niet te parkeren rond de school en gewoon in de rij aan te 

schuiven, wij doen ons uiterste best de wachtrij zo kort mogelijk te 

houden. 

- Indien u te voet komt, willen wij u vragen een rij te vormen aan de 

waarschuwingsborden.  Er zullen nog bollen geschilderd worden met 1.5 

meter afstand. 

Z 25 Winteruur 

M 26 LS - zwemmen 

Groep 9: digitale talentenweek 

D 27 10.00: groep 6+7: Herfstkleuren (Provinciedomein Kessel-Lo) 

W 28  

D 29 LS – rapport 

V 30 Kijkmoment instappers 9/11 

Pizzaverkoop: afhaal  



 

- Mogen we ook vragen oom vanaf maandag alle leerlingen af te zetten bij 

de leerkrachten op de hoek van het baantje en niet meer tot aan de 

schoolpoort te wandelen.  We nemen de kinderen graag van u over. 

Dank voor jullie begrip! 

 

De leerkrachten en de kinderen zullen blijven aandacht hebben voor handhygiëne 

en ontsmetten van gebruikte tafels, materialen, …  

 

Welke nieuwe maatregelen zullen er genomen worden? 

Alle uitstappen zullen worden geannuleerd.   

Ook het zwemmen zal niet meer doorgaan omdat de kinderen met verschillende 

klasgroepen op de bus en in de kleedkamers zitten. 

De turnlessen zullen wel nog doorgaan.  De gemeente stelt meerdere 

kleedkamers ter beschikking zodat kinderen niet in een reeds gebruikte 

kleedkamer zich moeten omkleden.  De gemeente zal ook zorgen voor de 

ontsmetting van de kleerkamers na de lesuren. 

 

Mogen wij vragen om indien er besmetting is binnen het gezin of een testing en u 

moet in quarantaine om dit steeds te laten weten aan de directie zodat wij de 

nodige stappen kunnen zetten. 

 

!  Deze maatregelen gelden tot we nieuwe berichtgeving krijgen van het 

departement onderwijs. 

 

Niet vergeten: 
 

- Inzameling batterijen en inktpatronen blijft doorlopen, nog steeds 

dubbele punten. 

 

- ‘pizza-afhaal-drive-in’ 

Het afhalen van de pizza’s op 30 oktober zal doorgaan op de parking van 

hoeve Vandervelpen.  Gelieve uw kind op te halen en dan door te 

rijden/stappen/fietsen om de pizza’s daar op te halen. 

Voor ons is het heel gemakkelijk wanneer jullie zeker het bestelnummer 

meebrengen en indien u met de wagen komt, gelieve dit dan aan de 

voorruit te bevestigen, naast de naam van uw kind.  Zo kan alles vlot 

verlopen. 

 

- Briefje oudercontact aan de leerkracht bezorgen 

 

Vriendelijke groeten 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


