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Corona-update: Pandemisch niveau oranje 

Eeklo, 26/10/2020 

Beste ouders 

Het onderwijsveld moet zo snel mogelijk overschakelen van code geel naar code oranje. Wij 
namen en communiceerden reeds enkele extra maatregelen die ervoor zorgden dat wij deze 
omschakeling grotendeels al konden maken. 

Met deze brief willen we jullie graag nog wat extra duiding geven bij de opstart van fase oranje.  

Deze week bezorgde de overheid ons de aangepaste draaiboeken die wij op onze beurt binnen 
onze eigen schoolcontext implementeerden. Om duidelijk te communiceren met ouders en 
leerkrachten maakten wij een schooleigen draaiboek waarin alle aspecten van onze organisatie 
per kleurencode werden opgenomen. Dit draaiboek kan je raadplegen via: https://basisschool-
detandem.be/brieven-van-de-directie/ 

Naast deze extra maatregelen werd ook beslist dat de herfstvakantie wordt verlengd t.e.m. 
11/11/2020. Dit betekent dat de school na de herfstvakantie pas terug zal opengaan op 
donderdag 12/11/2020. Ouders die hiervoor een attest wensen te verkrijgen voor hun 
werkgever, kunnen dit via Smartschool, mail of het secretariaat opvragen. 

Gelieve er deze week rekening mee te houden dat: 

§ De huiswerkklas op dinsdag en donderdag uitzonderlijk NIET doorgaat. 
§ Er geen drankje kan worden genuttigd in de eetzaal aangezien alle boterhameters in de 

klas lunchen. Gelieve uw kind dus van een drankje te voorzien.  
Warme maaltijden en soep zijn echter wél mogelijk. 

§ Oudercontacten digitaal (via Smartschool) worden georganiseerd op donderdag 
29/10/2020. Zie eerdere communicatie. 

Indien er verder nog aanpassingen of nieuwe maatregelen bijkomen, dan brengen wij jullie 
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. Bij vragen en/of opmerkingen, kan u steeds bij 
ons terecht. 

Met vriendelijke groeten. 

Kristof De Baere 
Directeur GO! basisscholen Eeklo 


