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Donderdag 12 november 2020 

- Na school is er een digitale personeelsvergadering (KS en LS). 
 

Vrijdag 13 november 2020 
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Zoals u waarschijnlijk al vernam via de media zal de herfstvakantie verlengd worden 
tot en met 11 november. Wij openen opnieuw op donderdag 12 november.  Vanaf 
dan schakelen wij over naar code oranje.  Wat betekent dit?  Lees de puntjes 
hieronder goed door. 
 
1) Er mogen geen extra muros activiteiten meer doorgaan.  Alle uitstappen zijn dus 

alvast geannuleerd tot aan de kerstvakantie.  Ook geen bezoek meer aan de bieb 
of het zwembad.  

2) Ouders mogen niet meer op de speelplaats of in het schoolgebouw.  In de 
Rooimans zal daarom het ophalen en brengen van de kinderen op een andere 
gestructureerde manier moeten georganiseerd worden.  U hoort hier later nog 
meer over via het ouderplatform. 

3) Oudercontacten mogen helaas niet meer doorgaan op school. We zullen deze 
dus digitaal organiseren.  

4) De mondmaskerplicht blijft en begint al binnen een straal van 200m in de buurt 
van de school.  Ouders dienen min 1,5m afstand te houden.  De wijkagent zal 
hier streng op toezien.  

5) De personeelsleden dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand 

niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters. 

6) Tijdens de middagpauze eten leerlingen van het lager onderwijs per klasgroep. 

Kleuters eten in de refter.  

7) Enkel essentiële derden zijn welkom op school.  Wie essentieel is en wie niet 

beslist de directeur. 

8) Klassen mogen niet meer samengevoegd worden, ook niet bij afwezigheid van 

leerkrachten.  Bij afwezigheid van meerdere leerkrachten zou het dus kunnen 

dat we moeten overgaan naar gedeeltelijke sluiting wegens overmacht. 

9) Extra verluchten en ventileren van klaslokalen en leraarskamer. 

10) Inschrijven van nieuwe kleuters gebeurt op afstand (digitaal of telefonisch). 

11) De voor- en nabewaking blijft gewoon doorgaan. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#26821450-3ca4-437f-aa76-506c0d45a791
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Maandag 16 november 2020 
- K1: Juf Maud doet deze week stage. 
- K2: Juf Lisa doet deze week stage. 
- K3: Juf Thaïs doet deze week stage. 
- L1: Meester Alexander doet deze week stage.  
- Juf Denise heeft deze voormiddag een directieoverleg. 
- Na school vergadert de werkgroep sociale vaardigheden. 

 
Dinsdag 17 november 2020 

- Na school vergadert de werkgroep groeiboekje. 
- Deze avond is er een digitale schoolraad.  
- Aangezien de zwembaden sluiten, kunnen de zwemlessen niet plaatsvinden. 

 
Woensdag 18 november 2020 

- Het is weer een STRAPDAG!  Komen we allemaal nog eens met de fiets of te voet?  
Dan kunnen we weer een hoog aantal deelnemers scoren! 
 

Donderdag 19 november 2020 
- Na school is er een digitale briefing. 

 
Vrijdag 20 november 2020  
 
Mededelingen:  

- Vanaf 4 januari zijn we op zoek naar een reftermoeder/vader voor het toezicht op de 
speelplaats van de Rooimans op maan- en dinsdagen.  Indien je zelf of iemand die je 
kent interesse heeft, kan je contact opnemen met de directie.  Ook begeleiders die af 
en toe eens willen inspringen zijn welkom. 

- Bericht van de ouderraad i.v.m. wafelenverkoop 
Het bestellen en uitdelen van de wafeltjes zal uitgesteld worden tot de maatregelen 
wat minder zijn. Zo zijn we zeker dat we kunnen uitdelen, en ook zeker dat we verse 
wafeltjes kunnen uitdelen. 

- Door de plotse sluiting van verschillende klassen hebben we niet alle bestellingen 
van de schoolfoto’s kunnen uitdelen. 
We zullen ze meegeven zodra uw kind terug op school komt. 

- Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen op school zijn de boeken van de 
klassen als volgt verlengd: 
*) 2e, 4e en 6e leerjaar: tot 20/11 
*) 3e en 5e leerjaar: inleverdatum 13/11 behouden  
Je kan dus zelf je boeken naar de bieb brengen of je mag je boeken op school 
binnenbrengen.  
Voorlopig zijn bij de bieb nog geen andere maatregelen en blijven zij gewoon open. 

 
 
Voor het laatste nieuws: blijf ook in de vakantie het ouderplatform in de gaten 
houden! 


