CORONA
UPDATE

Kessel-Lo, 22 maart 2021
Beste ouder(s)/voogd
De coronacijfers in de samenleving gaan weer omhoog. De voorbije week konden we dit merken
aan het aantal leerlingen dat preventief in quarantaine moest. Bij 2 leerlingen was de test positief,
de anderen, inclusief de risicocontacten, testten negatief. Ook vandaag meldde zich een aantal
leerlingen ziek. In afwachting van hun testresultaat blijven zij thuis. Het is duidelijk dat de strijd
tegen het coronavirus nog niet gestreden is.
Om de veiligheid te blijven garanderen, maximaliseren we tot de paasvakantie de maatregelen en
zullen we toezien op de naleving ervan.


De schoolpoort sluit om 08.30 u. Wees op tijd!



Wanneer je kind thuis iets vergeten is, is het NIET mogelijk om dat na te brengen.



Bij het ophalen van je kind volg je de aangegeven route.



Een mondmasker dragen en afstand houden is de norm, helaas ook voor onze leerlingen
van het 5e en het 6e leerjaar.



We spelen in zones per leerjaar.



We werken niet klasdoorbrekend.



We benadrukken dagelijks het belang van ventilatie en handhygiëne.

NOG DIT
Een eerste stap in het beperken van de risico’s is de school tijdig op de hoogte brengen. Dank
je wel om ons te laten weten dat je kind ziek is, wanneer er een eventuele coronatest wordt
afgenomen en uiteraard ook wat het resultaat van de test is. Enkel zo kunnen wij snel en gepast
reageren.
We zijn er ons van bewust dat dit opnieuw heel ingrijpend is, maar het is helaas de enige manier
om de school in deze omstandigheden veilig te kunnen organiseren.
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.
Bel de school!
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