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Lovendegem, 22 maart 2021 
UPDATE CORONA-MAATREGELEN 
 
Beste ouders, 
 
In klas 3B is ook de vierde leerling die hoogrisico was, negatief getest. 
 
Hieronder kunt u lezen wat de nieuwe maatregelen voor onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan concreet voor onze school betekenen. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 23 maart en duren tot de 
paasvakantie. 
 
- Er worden geen soep of warme maaltijden meer aangeboden. Er is melk of water te verkrijgen. 
 
- In de Kasteeldreef eten de leerlingen zo veel als mogelijk buiten. Voorzie kledij die aangepast is aan het weer. In de 
Molendreef laat de accommodatie het momenteel nog niet toe om altijd met alle klassen buiten eten. 
 

- Afhalen Molendreef (tussen 15u45 en 16u, op woensdag tussen 11u25 en 11u40, op vrijdag tussen 15u en 15u15):  
Kleuters worden nog steeds afgehaald in de klas.  
Kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar worden voortaan afgehaald op de nieuwe speelplaats.  
Gelieve deze looprichtingen te respecteren: 
 * ingang kleuter en lager langs de grote poort of de speeltuin (vrij te kiezen) 
 * uitgang kleuter: langs de nooddeur of langs de speeltuin (NIET langs de grote poort) 
 * uitgang lager: langs de grote poort of langs de speeltuin 

 
- De zwerfvuilactie gebeurt in klasbubbels en kan dus gewoon doorgaan. 
 
- De gymlessen zullen zoveel mogelijk buiten doorgaan. Graag op de dag van het gymmen uw kind in sportieve kledij 
naar school laten komen. 
 
- Over het al dan niet gaan zwemmen nemen we woensdag een beslissing in samenspraak met de andere scholen 
van de scholengemeenschap.  
 
- Beweegweek 4de-5de-6de leerjaar: De geplande fietscontrole op maandag kan niet doorgaan. Die dag hoeft de fiets 
dus niet mee naar school. 
 
- Oudercontacten op school zijn niet toegelaten. 
 
- Personeel van het ondersteuningsnetwerk en leraren in opleiding zijn essentiële derden. Ondersteuning in de klas 
en de stages in de kleuterklassen blijven dus gewoon doorgaan. 
 
- Middagtoezichters zijn helaas geen essentiële derden. We organiseren het middagtoezicht dus met eigen 
personeel. Dank aan onze leerkrachten voor deze extra inspanningen! 
 
- Aangezien we de naschoolse studie niet in klasbubbels kunnen organiseren, gaat de studie voorlopig niet meer 
door.  
 
 
Dank voor uw begrip en medewerking. 
Vriendelijke groeten, directie De Bron 
 


