BIJ DE START VAN EEN
NIEUWE PERIODE
Kessel-Lo, 16 november 2020
Beste ouder(s)/voogd
De tweede periode van het schooljaar is begonnen. We hopen om ook deze periode vlot en veilig te
laten verlopen. We starten in code oranje. Dit betekent concreet dat:




alle leerlingen tussen 08.15 u. en 08.30 u. langs de Patroonschapstraat naar de klas gaan;
de speeltijden normaal kunnen verlopen;
we in de klassen zorgen voor een goede verluchting of kiezen voor buitenlessen;
Zorg er zeker voor dat je kind voldoende warm aangekleed naar school komt.



we bij de lessen LO geen gebruik van de kleedkamers maken en deze lessen bij voorkeur
buiten laten doorgaan;
Het is deze periode NIET nodig om turnzakken en LO-gerief mee
naar de school te brengen.




zwemlessen helaas nog niet kunnen doorgaan;
leerlingen op het einde van de dag langs de schoolpoort aan de Patroonschapstraat
opgehaald kunnen worden.
Voor wie in de buurt van de school woont, organiseren we voortaan een extra
voetgangersrij richting de Kerkstraat (zie foto). Indien jij en je kind je er voldoende
veilig bij voelen, raden we het gebruik van de rijen aan om zo het aantal mensen aan de
schoolpoort te beperken.

Het contact tussen volwassenen beperken is nog altijd belangrijk. Daarom sluiten we de
schoolpoort tussen 8.30 u. en 15.20 u. Uiteraard blijven ook nu de basisregels bij ziekte, social
distancing, handhygiëne en het dragen van een mondmasker altijd en overal van toepassing.

NOG DIT
Bij een positieve coronatest binnen het gezin breng je altijd de school op de hoogte. Het
CLB doet dan de contactopsporing en maakt een inschatting van het risico. Op basis daarvan sturen
we onze werking - indien nodig – bij.
Hou het veilig en zorg goed voor elkaar!
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