
 

 

Machelen , 29/10/2020  

  

Betreft : aanpassingen naar code oranje.   

  

Beste ouders,   

 

Belangrijk ! De school is gesloten:  

 Herfstvakantie van 2/11 - 6/11 : geen opvang   

 Ma 9/11 en di 10/11 extra sluiting corona ; wel NOODopvang  door gemeente.  

 Woe 11/11 vrijaf Wapenstilstand : geen opvang   

 

Vanaf donderdag 12/11 zal onze school naar code oranje overschakelen.   

We geven hieronder de belangrijkste aanpassingen voor ouders mee :   

 Ouders zijn niet meer toegelaten in de gebouwen. Oudercontacten gaan 

daarom in principe telefonisch of digitaal door. Uitzonderingen zijn mogelijk.   

 Brengen van kinderen wijzigt niet : ouders zetten hun kleuter of kind van de 

lagere school af aan de poort.   

Uitzondering : 12/11, 13/11 en 16/11 : ouders van instappertjes die voor 

het eerst starten op 12/11, mogen op de speelplaats om hun kleuter bij de 

leerkrachten van de instapklas te brengen (aan dubbele deur).   

 Afhalen van de kinderen zal gespreid worden over twee afhaalmomenten aan 

elke poort.    
     

 POORT 

KLEUTERS  

J. Vanden 

Berghestraat  

POORT LAGERE  

C. Peetersstraat   

POORT 

SPORTVELD  

Hansoulstraat   

15.15 uur   

 

2 KA, 2KB  1LA, 1LB, 5LA, 

5LB  

3KA, 3KB  

 

15.25 uur  

 

Instap, 1KA, 1KB  2LA, 2LB, 3LA, 

3LB, 6LA, 6LB  

4LA, 4LB   

  
               Het afhalen gebeurt nog op de speelplaats tot aan de afbakening (lint,  

               bloembakken).  

 Bij afhalen: mondmaskers verplicht, 1 (groot)ouder per gezin, niet blijven   

 praten met andere ouders op de speelplaats of aan de poorten.   

 GEEN zwemmen meer tot aan de kerstvakantie.  

 De klaslokalen moeten goed verlucht worden : daarom vragen we om uw kind 

voldoende warm te kleden (warm vestje of trui).  

  
Via deze brief geven we ook nog volgende info mee :   

Vanaf 12/11: start van de actie Helm op, fluo top!  

Tijdens de donkere maanden dragen de kinderen een fluohesje om naar school te 

komen.   

Via onze gemeente kregen wij op school voor alle kinderen een nieuw fluohesje dat u 

hiervoor kan gebruiken. Gelieve de naam van uw kind in dit vestje te noteren.   

  



 

 

We beseffen, beste ouders, dat we opnieuw ook van jullie aanpassingen vragen. We 

hopen op deze manier veilig en gezond door deze moeilijke periode te geraken en 

danken jullie alvast voor jullie medewerking!  

 

Het schoolteam van De Windroos   

 


