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Dag mama’s en papa’s, 
Dag jongens en meisjes, 
 
Jullie hebben ondertussen al, net zoals ons, via de regering vernomen dat het volledige 
Vlaamse onderwijs schakelt naar fase oranje. 
Om onze school zo veilig mogelijk te openen, hanteerden wij in september alvast enkele 
maatregelen uit deze kleurcode. Dankzij deze aanpak kunnen wij ook nu vlot schakelen. 
 
Wat zal er anders zijn vanaf maandag 26 oktober 2020? 
 
Oudercontacten vinden telefonisch of online plaats. 
Hierover ontvangen jullie in november meer info. Ons schoolteam zit binnenkort samen om 
te bekijken hoe we dit verder aanpakken.  
 
Uitstapjes worden afgelast/uitgesteld. 
Uitstapjes op verplaatsing mogen helaas niet meer. Wij blijven in onze veilige schoolbubbel 
en creëren een rijke leer- en leefomgeving binnen de schoolpoorten.  
 
 
Welke afspraak zetten we nogmaals extra in de kijker? 
 
ENKEL leerlingen, leerkrachten en essentiële bezoekers die een uitnodiging ontvangen 
hebben toelating op de speelplaats en in onze schoolgebouwen. 

Wens je een gesprek met de klasleerkracht, de zorg- of schoolcoördinator? 
Neem telefonisch contact op via e-mail of via de agenda. 
De persoon die je bericht ontvangt neemt nadien contact met je op om een afspraak 
te maken.  
 
Ben je iets vergeten mee te geven en is het belangrijk dat dit toch bij je zoon of 
dochter geraakt? 
Neem telefonisch contact op met het secretariaat. Er zal iemand tot aan de 
schoolpoort komen.  
Opgelet: Er is niet altijd iemand aanwezig op het secretariaat! 
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We herinneren jullie nogmaals aan de afspraken in en rond onze school: 
 

 

 

 
Er komen geen ouders of externen op de 
speelplaats. Uitsluitend op afspraak. 
 
Wanneer je kind veilig binnen de schoolpoort is, 
of na een fijne schooldag in goede handen bij 
jou, is het aangewezen de doorgang aan de 
schoolpoorten snel weer vrij te maken.  
  

 

 
 

 
Bewaak de afstand van jezelf en van je 
gezinsbubbel tegenover anderen. 

 

 

 
Volwassenen zijn verplicht een mondmasker te 
dragen op onze speelplaats en in onze 
schoolgebouwen. 
Draag ook een mondmasker bij het brengen en 
afhalen van je kind(eren). 
 

 

 
 

 
Ontsmet je handen wanneer je de school 
betreedt. 
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En tot slot… 
Ben je ziek? Dan kom je niet naar school. 
 

      
 
 
In de boekentas mee naar onze school: 
We zouden het fijn vinden als jullie zoon/dochter na de herfstvakantie het volgende 
meeneemt naar de klas: 
 

- Een pak vochtige doekjes. 
Zo kunnen de kinderen tussendoor hun bank zelf afvegen. 

- Een doos papieren zakdoeken. 
- Geef steeds een handdoekje mee om onder de brooddoos te leggen. 

 
Je mag dit meegeven van zodra jullie beschikken over deze materialen. 
Tip: Noteer met stift de naam van jullie zoon/dochter op de verpakking. 
 
 

Alvast bedankt voor het volgen van deze veiligheidsmaatregelen. 
#samentegencorona 

#vlsberkenbos 
 

Groetjes, 
De juffen en meesters van VLS Berkenbos 

 
 


