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Beste ouders
De coronacijfers in de samenleving, en dus ook in het onderwijs, gaan opnieuw de
slechte kant uit. De maatschappij staat onder druk, vooral door de varianten die
momenteel circuleren. Besmettingen die de school, de werkplaats, of thuis
binnenkomen, verspreiden zich nu relatief snel.
Ook onze school werd de voorbije week getroffen door corona waardoor er één klas in
quarantaine is moeten gaan en één andere klas preventief enkele dagen thuis blijft tot
het tracingteam haar werk heeft kunnen doen.
Samen met het covidteam en de arts CLB volgen we alles van heel nabij op. Indien
jouw kind hoogrisico of laagrisico is omwille van een vastgestelde positieve test bij een
leerling of personeel, word je onmiddellijk verwittigd.
Zoals je wellicht via de media al hebt vernomen, neemt het onderwijsveld, na overleg
met virologen, zijn verantwoordelijkheid met volgende bijkomende maatregel:
•

alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk
vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op
school.

Dit is nodig om:
•
•

het voor personeel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden.
de basisscholen te kunnen openhouden.

Wij hebben al eerder de mondmaskers voor vijfde en zesde leerjaar sterk
aangeraden. Vanaf nu is dit dus verplicht!
Ook de andere leerlingen kunnen uit veiligheidsoverwegingen een mondmasker
dragen ook al zijn zij niet verplicht dit te doen.
We herinneren jullie er ook aan dat het dragen van mondmaskers voor ouders,
aan de schoolpoort en bij het betreden van de school, verplicht is.
We hopen te mogen rekenen op jullie begrip in deze moeilijke tijd. Samen met jullie
kijken we uit naar dat lichtje op het einde van de tunnel. Nog even volhouden!
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