
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Kessel-Lo, 4 januari 2021 
 

 

Beste ouder(s)/voogd 

 

De kerstvakantie zit er alweer op. Hopelijk hebben jullie er ondanks de vele beperkingen 

toch van kunnen genieten. Ik wens jullie namens alle personeelsleden van De Mozaïek 

alvast het allerbeste voor dit nieuwe jaar.  

 

Zoals je via de media kon vernemen, worden de coronamaatregelen voor de 

basisscholen verlengd tot aan de krokusvakantie. Vanaf maandag zetten we onze 

aanpak van voor de kerstvakantie dus gewoon verder. 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 zorgen voor een goede handhygiëne aan de schoolpoort en in de klassen; 

 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 WEL terug kunnen doorgaan;  

 leerlingen op het einde van de dag langs de schoolpoort aan de 

Patroonschapstraat opgehaald kunnen worden; de school 

verlaten doe je langs de uitgang aan de Lindensestraat of aan de Jozef 

Pierrestraat.    
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Dank je wel om net als tijdens de vorige periode bij het brengen en ophalen van je 

kind een mondmasker te dragen en 1,5 m afstand te bewaren. Zo blijven we zorgen 

voor een coronaveilige schoolomgeving!  

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE AANVULLING 

Ben je de voorbije week naar een rode zone in het buitenland geweest, dan blijf je na 

thuiskomst 7 dagen in quarantaine. Het is noodzakelijk om deze richtlijn van de overheid 

nauwgezet op te volgen. Enkel zo kunnen we erin slagen om de opmars van het virus 

een halt toe te roepen.  Neem zeker contact met de school op zodat we het nodige 

kunnen doen om afstandsonderwijs op te starten.  

 

We maken er samen een fijne 2e periode van en kijken hoopvol uit naar de komst van 

het vaccin.  

 

Hou het veilig!  

 

 
Geert VANDERMEULEN 
Directeur   
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