CORONA
EXTRA MAATREGELEN VANAF 29/11
Kessel-Lo, 29 november 2021
Beste ouder

Corona blijft in de samenleving aanwezig en zorgt ervoor dat we opnieuw extra maatregelen
moeten nemen. Om de school/klas zo lang mogelijk open te houden, zijn deze richtlijnen vanaf
maandag op onze school van toepassing:


we werken binnen in klasbubbels;



lokalen worden maximaal verlucht, we kiezen voor buitenlessen als het kan;
Zorg er zeker voor dat je kind voldoende warm aangekleed naar school komt.



we vragen jou, als ouder, om met volgende aandachtspunten rekening te houden:
o

breng geen spullen na;

o

heb je het gevoel dat je kind alleen naar huis kan, laat het dan met de rij
meegaan;

o

kinderen ophalen doe je best met 1 persoon per gezin, blijf niet op de speelplaats
rondhangen en hou voldoende afstand;

o

we doen een oproep om enkel van de naschoolse opvang gebruik te maken als het
niet anders kan.



we zullen overschakelen op afstandsonderwijs vanaf 3 besmettingen in een klas,
vastgesteld binnen een termijn van 7 dagen - de komende dagen bereiden we de kinderen
hier alvast goed op voor;



uitstappen doen we enkel nog indien echt noodzakelijk;



mondmaskers op school dragen is verplicht voor leerlingen van L5 en L6; voor andere
leerjaren is die verplichting er niet, maar als jij je daar zelf beter bij voelt, mag het
uiteraard wel;



zwemlessen gaan voorlopig door per klasbubbel.

NOG DIT
Sint en Piet lieten ons weten dat ze het belangrijk vinden om de kinderen in deze moeilijke periode
een hart onder de riem te komen steken. Dat vinden wij zelf ook belangrijk en daarom zullen Sint
en Piet op 6 december langskomen op de speelplaats.
De omstandigheden zijn voor iedereen moeilijk. We doen wat we kunnen om onze kinderen goed
onderwijs te blijven geven. Dank je wel om er mee voor te zorgen dat deze vierde golf snel in
kracht afneemt. We zullen het ook deze keer samen moeten doen…
Hou het veilig en zorg goed voor elkaar!
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