Brief

START NIEUWE SCHOOLJAAR
Kessel-Lo, 20 augustus 2020
Beste ouder(s)/voogd
Over enkele dagen gaat een nieuw schooljaar van start. Daar kijken we met z’n allen heel erg naar
uit. Met het jaarthema ‘Verrassend Vreugdevol’ trekken we dit schooljaar voluit de kaart van het
positieve, ondanks corona. Bijgevoegde uitnodiging van de meester of juf zet dat in de verf.
Ook in dit nieuwe schooljaar zal corona invloed op onze schoolorganisatie hebben. Starten doen we
– zoals in de media aangekondigd – in code geel. Dit betekent dat de school kan opstarten in haar
normale werking en dat de maatregelen voor de brede samenleving, zoals 1,5 meter afstand houden
en het dragen van een mondmasker door (jong)volwassenen, ook binnen de school van toepassing
zijn. Waakzaamheid wordt gevraagd.
Die waakzaamheid brengt ons ertoe om even stil te staan bij de praktische organisatie van de
opendeurdag van vrijdag 28 augustus van 17.30 u. tot 19.00 u. We maken samen graag volgende
afspraken:
Voor het 1e en het 2e leerjaar: vrije toegang
•

We gebruiken de ingang aan de Patroonschapstraat.

•

Graag enkel de leerling vergezeld door 1 ouder.

•

We voorzien handgel aan de schoolpoort en een circulatieplan.

•

Max. 3 kinderen met hun ouder tegelijkertijd in de klas. Wachten kan, met respect voor
afstand, op de gang of op de speelplaats.

•

Beperk je aanwezigheid in de klas tot een 10-tal minuutjes.

Voor het 3e tot het 6e leerjaar: op afspraak
•

Graag vooraf reserveren op het nummer 016/25 28 56

Uiteraard is iedereen welkom! Toch willen we met bovenstaande afspraken het aantal aanwezigen
op de opendeurdag enigszins beperken. We plaatsen die dag ook een virtuele rondleiding op onze
website. Alvast bedankt voor ieders begrip.
We kijken alvast uit naar dit vreugdevolle nieuwe schooljaar!
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