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WOORDJE DIRECTIE
Covid-code ‘geel’ wordt ‘oranje’. Niet rooskleurig, maar toch geen ‘rood’. In 
ieder geval gaat de school op maandag 16 november terug open.

Gelukkig zullen de kinderen niet al te veel merken van deze veranderde code.  In 
september hebben we al heel wat maatregelen ingevoerd die onder de noemer 
‘oranje’ vallen.  

Wat verandert er wel ?

• Alle leeruitstappen worden geschrapt.  Ook de zwemlessen gaan niet door.

• De aanwezigheden van mensen die geen personeel van de school zijn, wordt nog 
verder beperkt.

• Leerlingen van de lagere school, die geen kleuterbroer- of zus hebben, worden 
niet langer op school opgehaald.  Deze kinderen gaan verplicht mee met een rij en 
worden door de ouders op een andere locatie opgehaald (zie verder).

• De kleuters worden 5 minuutjes later opgehaald.  Zo kunnen de thuisrijen rustig 
vertrekken en wordt het niet druk aan de grote poort.

• Evenementen zoals de kerstmarkt, de kaarting en het schoolfeest vallen weg.

• Oudercontacten gaan digitaal door.

• Andere aanpassingen zijn altijd mogelijk.

We moeten met z’n allen een inspanning leveren om onze contacten tot een minimum 
te herleiden en de kans op besmetting te minimaliseren.

Op school blijven we verder regelmatig de handen wassen en ontsmetten, hebben we 
aandacht voor hoest- en snuithygiëne, wordt er verder extra gepoetst, ventileren we 
voortdurend alle ruimtes, …

Het zijn en blijven vreemde tijden.  We geloven dat het bundelen van onze krachten 
vruchten zal afwerpen.  Samen sterk tegen Corona!

COVID DICHTBIJ
Het kan natuurlijk gebeuren dat Corona heel dichtbij komt.  Als het dichtbij uw gezin komt, dan komt het ook dichtbij 
de school.  Breng ons daarom steeds op de hoogte van besmettingen in uw onmiddellijke omgeving.  Samen met het 
CLB volgt de directie van de school de te nemen maatregelen op. U wordt door ons steeds op de hoogte gebracht bij 
besmettingen op school die gevolgen kunnen hebben voor uw kind(eren).

We dringen er nogmaals op aan om zieke kinderen niet naar school te sturen.  Ook als er geen vermoeden 
van Covid is.  Zieke kinderen blijven altijd thuis.

DIGITALE  
COMMUNICATIE 

VIA CLASSROOM
Bijna alle ouders zijn ondertussen 

ingelogd op Google Classroom.  Dit 

is het platform waarmee we alle 

communicatie tussen de ouders 

en de school willen organiseren.  

Bent u nog niet ingelogd?  Breng dit 

dan zo snel mogelijk in orde. Onze 

secretariaatsmedewerkers helpen 

u graag verder mocht u hierbij 

problemen ondervinden.

Vergeet niet regelmatig te checken 

of er schoolpost is.  Dit kan u doen 

door de Google Classroom App 

te installeren (Android of iOS). U 

ontvangt dan een melding van elk 

nieuw bericht.   Wie ook graag een 

mailtje ontvangt, kan het mailadres 

installeren in de Gmail App.

Vragen?  Neem contact op met het 

secretariaat: 051 231976.



Verluchten

Het ventileren van alle lokalen is 
een belangrijke maatregel waar we 
momenteel sterk op inzetten. Ook al 
wordt het al wat kouder, toch zullen er 
steeds ramen en deuren openstaan. 
Een extra trui voor uw kind komt dus 
zeker van pas!

Om de luchtkwaliteit te monitoren, 
wordt het CO2-gehalte in de klaslucht 
gemeten.  Deze meetresultaten 
worden door de preventieadviseur 
van de stad geanalyseerd. De 
school krijgt richtlijnen indien er 
aanpassingen nodig zijn.

Wassen wordt ontsmetten

Binnenkort verdwijnen de inox-wasbakken vanop de 
speelplaats tot na de winter.  Vorst zou ervoor zorgen dat 
de leidingen 
stuk gaan.  
B o v e n d i e n 
wordt het 

water te koud om comfortabel de 
handen te wassen.  In de plaats komt 
er een station met geldispenser om de 
handen te ontsmetten.  Natuurlijk is 
er in de klas en in de toiletruimtes nog 
steeds de mogelijkheid om de handen 
te wassen met water en zeep.

Afstandsonderwijs?

Zieke kinderen halen de gemiste 
leerstof in wanneer ze terug op 
school zijn.  Voor deze leerlingen 
voorzien we geen afstandsonderwijs.  
Het is nodig dat zieke kinderen eerst 
genezen voor ze weer aan leren toe 
komen.

Leerlingen die langer dan een 
week in quarantaine moeten, 
krijgen wel afstandsonderwijs.  De 
klasleerkracht belt de ouders op om 
alle praktische afspraken te maken.  
Het afstandsonderwijs gebeurt via 
de Classroom van de leerlingen.  Een 
computer met internetverbinding 
is dus nodig.  Ouders die hier niet 
over beschikken, nemen contact op 
met de school.  Via het project ‘een 
computer in je rugzak’ van de stad 
zorgen we voor een oplossing op 
maat.

Schoolrekening

Na elke maand krijgt u thuis een factuur van de school.  Betaal deze tijdig.  
Een vergetelheid is altijd mogelijk, maar de stad (die schuldeiser is) zal, na 2 
herinneringen vanuit de school, de betaling verder opvolgen.  Hierbij worden er 
extra kosten aangerekend.

Wenst u de factuur te domiciliëren? Mail dan naar facturatie@sbsdevlieger.be en 
we brengen dit voor u in orde. 

Indien u problemen hebt met het betalen van de schoolrekening, neem dan contact 
op met het secretariaat of met de directie.  We zoeken samen naar een oplossing.

Fluojasjes

Tussen de herfst- 
en paasvakantie is 
het dragen van een genaamtekend 
fluohesje voor iedereen verplicht. 
Hebt u geen fluohesje meer liggen? 
Wenst u een fluohesje met het logo 
van de school erop? Noteer dit in de 
agenda of het heen- en weerboekje. 
U betaalt hiervoor €4 op de volgende 
schoolfactuur.

Regelmatig zal de directeur of de 
adjunct-directeur aan de schoolpoort 
staan om het dragen van het jasje te 
controleren.  Wie in orde is, krijgt een 
beloningssticker. De leerlingen van het 
lager kleven deze op een spaarkaart.  
De te winnen prijzen staan op de kaart.  
De kleuters kleven de stickers op een 
poster in de klas.  We gaan met alle 
kinderen voor een volle poster!

Ophalen van de leerlingen van het lager

Na schooltijd gaan de leerlingen, zonder een broer of zus in het kleuter, mee met 
een thuisrij.  Op een parking kunnen ze door de ouders worden opgewacht.
• rij Blommestraat: parking op de hoek van de Blommestraat en de Hoogstraat 

(Vélo’s Timo)
• kerkrij: parking aan het kerkplein (wachten aan het straatje van OCAR) of 

parking bij Den Hazelt
• rij Kapoentje: parking aan De Kleine Stooringhe in de Blinde Rodenbachstraat

Uitzonderingen zijn: kinderen die met de bus naar huis gaan, kinderen die met de 
fiets zijn (ouders wachten hun kind buiten aan de schoolpoort op), kinderen die de 
muziekles van De STAP bij ons op school volgen of de kinderen die naar KIDZ gaan. 

Opgelet: samenscholingen zijn verboden! Wacht uw 
kind niet samen met andere ouders op.

Het dragen van een mondmasker is noodzakelijk op 
drukke plaatsen waar mensen samenkomen en het 
moeilijk is de regels van social distancing na te leven. 
Daarom is in Roeselare het dragen van een mondmasker 
verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in de omgeving 
van elke instelling die onderwijs aanbiedt.

Met omgeving wordt bedoeld: een perimeter van 50 meter, te rekenen vanaf de 
schoolpoort. 


