Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke
22 oktober 2020
Beste ouders,
Na een complete lockdown en een toch wat vreemde zomer waren we verheugd om onze scholen integraal weer te openen op
1 september. Al bij al konden we een behoorlijk ‘normale’ werking garanderen, mits het volgen van de veiligheidsmaatregelen uiteraard.
Toch moeten we op vandaag tot de conclusie komen dat het beestje dat ‘Corona’ heet ons nog steeds in de ban houdt en serieus beslag
legt op de samenleving, de gezondheidszorg en ook het onderwijs.
We nemen dan ook vanuit de school onze verantwoordelijkheid zeer ernstig en volgen de richtlijnen vanuit de overheid correct op.
Officieel schakelen alle scholen van Arkorum over op code oranje na de herfstvakantie. Gezien de impact van de overschakeling voor
onze school relatief beperkt is, kunnen wij nu al meedelen welke aanpassingen we zullen doen. We hopen op die manier onze scholen te
kunnen open houden zodat onze kinderen krijgen waar ze recht op hebben.
Wat betekent code ORANJE voor onze school?
Gezien wij voor een aantal zaken al handelden zoals in code oranje verwacht wordt, blijft het aantal aanpassingen beperkt.
Hieronder vindt u een overzicht van wat er verandert:






Uitstappen worden geannuleerd. Uitzondering hierop is het ZWEMMEN, dit mag WEL blijven doorgaan.
Enkel essentiële derden krijgen nog toegang tot de school, mits het respecteren van de maatregelen.
Onder essentiële derden verstaan we ook logopedisten, ondersteuners uit het ondersteuningsnetwerk, CLB,…
Als ouder kan u nog steeds op school terecht om zaken ivm uw kind te bespreken, maar dit enkel op afspraak. U kunt een afspraak
maken via de leerkracht of via de directie isabelle.lanckriet@arkorum.be – 0472793123
dirk.berghman@arkorum.be – 0498938573
De kinderen van het lager zullen in de eetzaal per leerjaar zitten om te eten. We blijven voorlopig WEL nog WARME MAALTIJDEN
aanbieden.
De afspraken rond het brengen en afhalen van kinderen blijven dezelfde. We willen u vragen om extra aandacht te hebben voor
het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen, het houden van de nodige afstand en het dragen van een mondmasker.
We zien dat jullie deze maatregelen al gans het schooljaar nauwkeurig opvolgen, waarvoor dank! Houden zo!

Voorlopig gelden deze maatregelen tot en met 15 november 2020. Na deze datum informeren wij jullie uiteraard verder over de
verlenging of de versoepeling.
Voor vragen kunt u steeds bij de directie terecht.
Vriendelijke groeten,
Dirk en Isabelle
Team Sint-Lodewijk
#samentegencorona
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