Nieuwsflash! Maart 2021

Coronamaatregelen +++ UPDATE
Hieronder een overzicht van maatregelen die onze school neemt, rekening houdend
met de verplichte en optionele richtlijnen van de overheid en steeds in samenspraak
met onze scholengemeenschap:
Eetzaal
Zowel kleuters als lagere school eten ofwel in hun klas, ofwel in openlucht. We
houden hierbij rekening met het weer. De begeleiders van de eetzaal zullen tijdens
hun reguliere werkmomenten mee instaan voor de bewaking.
Mondmaskers 3de graad
Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dienen steeds hun mondmasker te dragen,
zowel binnen, als buiten, als tijdens de lessen bewegingsopvoeding. Andere
leerlingen mogen steeds een mondmasker dragen, maar zijn het niet verplicht.
Lessen bewegingsopvoeding
Deze lessen gaan zoveel mogelijk buiten door.
Naschoolse opvang
Bij behoorlijk weer zal dit zoveel mogelijk buiten gebeuren. Vanaf een klein aantal
leerlingen of bij regenweer gebeurt dit in de verluchte sporthal.
Extra murosactiviteiten
Deze worden enkel nog toegelaten in eigen klasbubbel én in open lucht.
Speelplaats
In samenspraak met KBM-Z wordt er voorlopig niks gewijzigd aan de speeltijden.
Enkel deze essentiële derden zijn toegelaten op school:
CLB-personeel
Leraren in opleiding
Externe praktijkleraren
Verpleegkundigen en therapeuten
En verder...
Bij een besmetting gaat meteen de hele klas in quarantaine.
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LENTEBRUNCH OUDERRAAD +++ PRAKTISCHE INFO

Op ZONDAG 28 MAART 2021
Levering aan huis gebeurt tussen 8u30 en 9u30.
Afhalen gebeurt tussen 8u30 en 10u00.
Omwille van de coronamaatregelen werd er gewerkt met tijdslots. Gelieve
het aangegeven uur op uw briefje te respecteren. Dank enne… SMAKELIJK!

Alle info over onze

school, alsook deze
nieuwsflash vindt u
steeds op
www.proosterbos.be

Kent u reeds onze
facebookpagina?

Even stilstaan…

We doen al het mogelijke om deze zo goed mogelijk toe te passen. We volgen dus
steeds de verplichtingen van de overheid, in samenspraak met de hele
scholengemeenschap KBM-Z.
Gelieve - zeker aan de schoolpoort - onnodige contacten te vermijden en indien
mogelijk je kind af te zetten en meteen te vertrekken.

Noteer alvast in uw kalender!
Zo 28/03/2021 Lentebrunch ouderraad (takeaway/delivery)
Ma 29/03/2021 Einde Lego project 2de en 3de graad
Ma 05/04/2021 Start paasvakantie
Zo 18/04/2021 Einde paasvakantie
Ma 19/04/2021 Instapmoment 2,5-jarige kleuters
Di 20/04/2021 Medisch Schooltoezicht K1B
Wo 21/04/2021 Auteurslezing “Ooit aan de Maas” 4de leerjaar
Di 27/04/2021 Medisch Schooltoezicht K1C
Do 06/05/2021 Medisch Schooltoezicht K1D
 Activiteiten na de paasvakantie zijn onder voorbehoud!

“Als je iets goeds ziet,
geef dan een
compliment.
Als je iets fouts ziet,
bied dan je hulp
aan..”
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