Basisschool

‘t Locomotiefje
Beerse, 12 maart 2020

Nieuwe maatregelen i.v.m. Coronavirus
Beste ouders
Zoals eerder al gecommuniceerd zal onze school zich voorlopig beperken tot haar kerntaak van lesgeven.
De volgende periode (voorlopig tot aan de paasvakantie) zullen daarom activiteiten uitgesteld of afgelast
worden.
Hieronder een overzicht:

Datum

Geplande activiteiten

Klas

Maatregel

19/3

Schoolfilm ‘Gus’ in ’t Heilaar VM

L1-2

Uitgesteld

19/3

Workshop trompettist VM

L4-5-6

Gaat door

20/3

Bezoek Red Star Line

L5-6

Uitgesteld

23/3

Medisch onderzoek op school

L4

Gaat door

24/3

STEM-dag in Talentenschool Turnhout

L5-L6

Afgelast

24/3

Mega spelen paleis NM

L2

Uitgesteld

24/3

Zwemmen

L4-L5-L6

Afgelast

27/3

Ateliers schoolfeest NM

Lagere school

Gaat door

30/3

Zwerfvuilactie

iedereen

Afgelast

31/3

TALENT-academy in Talentenschool
Turnhout

L5-6

1/4

Inleefdag

Nieuwe kleuters

Gaat door

1/4

Bib

K3

Kan voorlopig nog
doorgaan

2/4

Bib

L5-6

Kan voorlopig nog
doorgaan

2/4
3/4

Oudercontacten lagere school
(met uitzondering van L6)
Paasbrunch

L1-2-3-4-5
Iedereen

Afgelast

Uitgesteld
Afgelast

Karel Van Nyenlaan 12
2340 Beerse
014/61 38 40
directie@locomotiefje.be
www.locomotiefje.be

Basisschool

‘t Locomotiefje
Extra maatregelen vanuit gemeente
 De kleuters voorlopig niet meer binnen ophalen.
-

De poesjes kunnen opgehaald worden aan het buitentuintje van hun klas (vooraan aan de
kleuterblok)
De aapjes kunnen aan de zijkant van de kleuterblok opgehaald worden (buitendeur van
hun klasje).
De dino’s en giraffen komen met hun klas in de speelzaal en zullen de kinderen naar
buiten sturen als de juf de ouder(s) zien staan.

 Alle leerlingen:
o Lagere school: Handen wassen voor en na de speeltijd  integreren in
klaswerking/activiteit (bewustwording!)
o Kleuters : handen wassen 3x per dag  integreren in klaswerking/activiteit
(bewustwording!)
 Personeel:
o 2x per dag koorts meten met eigen thermometer (>38°C naar huis)
o Hygiëne maatregelen toepassen vb in leraarskamer
o Social distance-regel hanteren vb in leraarskamer
 Algemeen:
o Vergaderingen: afwegen noodzakelijkheid, social distance respecteren, hygiëne
maatregelen toepassen
o IBO blijft open
o Ondersteuners:
 In de mate van het mogelijke de social distance respecteren/hanteren
 Handen wassen voor en na het werken met…
 Evenementen (dit weekend) op locaties van de gemeente Beerse of georganiseerd door de
gemeente Beerse worden afgelast of uitgesteld
 Morgen om 8u komt het crisisteam gemeente Beerse opnieuw samen om federale richtlijnen
te implementeren.
Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de
boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen
nemen.
Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.
Meer informatie?
- Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
- Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
- Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders
Vriendelijke groeten
’t Locomotiefjes team
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