
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Kessel-Lo, 5 december 2021 

 

Beste ouder 

 

Hoe zal ik het zeggen…  

Er zijn nieuwe maatregelen voor scholen. Ik zet ze even op een rij:  

 

 In het gebouw wordt aan alle leerlingen van de lagere school 

gevraagd om een mondmasker te dragen. 

 

o We doen wat we kunnen om zo vaak mogelijk in de klas omstandigheden te 

creëren waarop het dragen van een mondmasker niet nodig is. 

o We zorgen regelmatig voor mondmaskerpauzes. 

o We kiezen voor buitenlessen als het kan… en als het weer het toelaat. 

o Geef je kind zeker meerdere mondmaskers mee! 

 

 CO2-meters zijn in alle klassen verplicht. 

 

o We bestelden vorige week voor al onze lokalen een CO2-

meter en wachten nu op de levering.  

 

 Vanaf woensdag 8/12 worden klassen vanaf 2 besmettingen per klas binnen 

een termijn van 7 dagen, een week in quarantaine geplaatst.  

 

o Dit betekent dat de kans bestaat dat we voor de klas van 

je zoon/dochter in de loop van deze of volgende week 

op afstandsonderwijs zullen moeten overschakelen.  

 

 De kerstvakantie duurt een week langer en loopt van 18/12 tot en met 09/01.  

 

o Met Stad Leuven wordt nog bekeken of het mogelijk is om 

noodopvang op school te organiseren. Ik hou je op de 

hoogte. 

 

CORONA  

OPNIEUW EXTRA MAATREGELEN  



             

  
        LOCATIE          CONTACT                                  WWW.                                         
       Patroonschapstraat 5              secretariaat.demozaiek@sgarchipel.be                     demozaiekkessello.be 
        3010 Kessel-Lo                               016 25 28 56 

 

 

Deze maatregelen maken dat we een aantal geplande activiteiten moeten verplaatsen:  

 het winterrapport zal op donderdag 16/12 meegegeven of gemaild worden; 

 het oudercontact op vraag zal in januari plaatsvinden; 

 de kerstviering voor de kinderen zal doorgaan op vrijdag 17/12 in de namiddag.  

 

Indien een leerling in de klas van je kind positief zou testen, brengen we je hiervan via 

mail op de hoogte. Als een klas op afstandsonderwijs moet overschakelen, dan brengen 

we je ook via mail of - indien nodig - telefonisch op de hoogte.  

 

Hou het veilig en zorg goed voor elkaar!  

We zijn er nog niet helemaal, maar hopelijk toch bijna…  

 

 

 

 

 

Geert VANDERMEULEN 

Directeur   

directie.demozaiek@sgarchipel.be 

0499 88 55 31 
 

http://www.lagereschoolblauwput.be/

