CORONA
UPDATE

Kessel-Lo, 25 januari 2021

Beste ouder(s)/voogd
Het aantal coronabesmettingen op onze school is tot nu toe zeer beperkt gebleven. Dat hebben we
samen heel erg goed gedaan!
Nu verschillende varianten van het coronavirus in andere basisscholen opduiken, verstrengen we
preventief de maatregelen op onze school en vragen we iedereen om zich goed aan de opgelegde
maatregelen te houden. We vragen bijzondere aandacht voor deze richtlijnen:


De schoolpoort sluit om 08.30 u. Wees zeker op tijd.



Wanneer je kind thuis iets vergeten is, is het NIET nodig om dat na te brengen. We zorgen
op school wel voor een oplossing.



Bij het ophalen van je kind volg je de aangegeven route. Je verlaat de speelplaats langs de
uitgang aan de Lindensestraat of langs de uitgang aan de Jozef Pierrestraat, NIET langs de
ingang aan de Patroonschapstraat. Zo voorkomen we ‘botsingen’.



Een mondmasker dragen en afstand houden blijft de norm.



Wanneer een leerling uit het 5e leerjaar of het 6e leerjaar positief zou testen of in
quarantaine moet, zullen de andere leerlingen van het leerjaar verplicht zijn een
mondmasker te dragen, zowel in de klas als op de speelplaats. We schakelen in dat geval
over naar speeltijden per leerjaar.

NOG DIT
Om besmettingen te voorkomen, moeten we onze contacten beperken. Ook met betrekking tot de
kinderen willen we vragen om hier de komende weken bij stil te staan.
We zijn er ons van bewust dat dit opnieuw heel ingrijpend is, maar het is helaas de enige manier
om de scholen open te houden.

Hou het veilig!
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Dezelfde info,
minder woorden
EXTRA VEILIG

Vanaf 8:30 u. Geen toegang
Niets brengen

Bij het brengen en ophalen
en voor L5 en L6 bij besmetting.
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