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Beste ouder(s),

De coronacijfers in de samenleving, en dus ook in het onderwijs, gaan opnieuw omhoog.
Onze minister heeft zijn tekening afgewerkt en voert extra maatregelen in om de school
tot aan de paasvakantie open te kunnen houden en het risico op besmettingen
maximaal te beperken.
Wat houden deze maatregelen voor ons als school in:
- De klasgroepen worden in de school strikt gescheiden gehouden.
- Er is een mondmaskerplicht gedurende de hele dag voor de leerlingen van het 5de
en 6de leerjaar. De andere leerjaren adviseren we om ook een mondmasker te
dragen.
- De LO-lessen gaan buiten door.
- De leerlingen eten in hun klasbubbel in de klas.
- De leerlingen zitten op vaste plaatsen in de klas en er wordt geen materiaal
doorgegeven of uitgewisseld.
Daarnaast blijft het ook cruciaal in te zetten op de gekende maatregelen zoals een
goede ventilatie, handhygiëne, voldoende ontsmetten, afstand bewaren, …
De minister roept ook op om als leerling zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met
eigen vervoer naar school te komen en zeker niet te carpoolen.
Wanneer je kind ziekjes is, of zich niet goed voelt, neem je best geen risico, houd je je
kind thuis en neem je contact op met je huisarts.
Dit zijn voorlopig de extra maatregelen die we gaan doorvoeren, vanaf morgen.
Mogen we ook van jullie vragen om nu geen slaapfeestjes, verjaardagsfeestjes of
overnachtingen met vriendjes te organiseren. We horen heel vaak dat kinderen nog
steeds in het weekend bij elkaar blijven slapen. We maken ons hierover ongerust.
Bedankt allemaal voor de goede zorgen. We doen er samen ons best voor dat
iedereen gezond kan blijven.
Met vriendelijke groeten,
Koen Van De Paer, directie

