
 
Moorsele, 23 oktober 2020  

Beste ouders, 
 
Hoogstwaarschijnlijk vernamen jullie het reeds in de media: scholen moet 
overschakelen naar ‘code oranje’. 
Voor alle Wevelgemse scholen betekent dit dat we op ‘oranje’ overschakelen 
vanaf maandag 26 oktober 2020.  
 

Wat betekent ‘code oranje’ in de BaMo-school? 

Aanwezigheid 
van kinderen 

We verwachten alle kinderen op school. 
Wie komt niet naar school? 

● Kinderen die zich ziek voelen.  
● Kinderen die koorts hebben (vanaf 37,5°C). 
● Kinderen die, door de dokter, in quarantaine gezet 

worden.  
=> Gelieve telkens het secretariaat en de juf/meester te 
verwittigen.   

Brengen en 
ophalen van de 
kinderen 

Brengen  De kinderen komen, zonder ouders, 
via de schoolpoort/fietsweg binnen. 

Ophalen   De kinderen (met uitzondering van. 
onze allerkleinsten) gaan zoveel als 
mogelijk mee met de rij. 
Ophalen kan nog maar probeer dit 
echt te beperken! 

Bij het ophalen vragen we nadrukkelijk om afstand te houden 
en door te stappen. We bemerken dat dit in de overdekte 
zaal niet gebeurt! 
Bij het verlaten van de zaal moeten enkel de kinderen nog 
hun handen ontsmetten. Ouders doen dit bij het 
binnenkomen. 

 
Middageten 

Waar?  De kinderen kunnen thuis of op 
school eten.  

Warm of 
boterhammen? 

Code oranje: warme maaltijden zijn 
nog steeds mogelijk  

Hoe?  ● BaMo-restaurant of Broodbar 
● Kinderen uit het lager eten in 

klasbubbels. 
● Kleuters eten in klasgroepen.  



Extra-muros- 
activiteiten 
(uitstapjes buiten 
de school) 

Voor de herfstvakantie  De geplande uitstapjes voor de 
herfstvakantie mogen nog 
doorgaan.  
Dat betekent dat onze kleuters uit 
K2/3 b, c en e nog naar het 
Bokkeslot mogen gaan. Gelukkig 
maar! 

Na de herfstvakantie  Deze uitstapjes mogen niet meer 
doorgaan. 

Geplande 
oudercontacten 

De geplande oudercontacten (voor of na de herfstvakantie) 
zullen voortaan digitaal of telefonisch moeten gebeuren.  
Meer informatie zal je later ontvangen. 

Rapporten (L2-L6)  Normaal gezien voorzien we de rapporten vóór de 
herfstvakantie. In enkele leerjaren zal je, wegens 
omstandigheden, het rapport na de herfstvakantie 
ontvangen. Alvast bedankt voor jullie begrip. 

Fruit in het kleuter  We hebben besloten om in deze fase geen fruit meer op 
school aan te bieden. De kinderen krijgen koekjes maar zelf 
fruit meegeven mag uiteraard wel. 

Turn- en 
zwemlessen 

Voorlopig gaan alle turn- en zwemlessen door. Indien de 
situatie verandert, laten we dit aan jullie weten. 

 
 
Langs deze weg willen we alle kinderen, ouders en familieleden die ‘positief’ zijn 
of/en in quarantaine (zullen) zitten veel moed toewensen. Het is geen gemakkelijke 
periode maar samen (vanop een afstandje) geraken we er wel! 
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