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Genk, 29 oktober 2021 
 
 
 
Geachte ouders, 

 

 

Vandaag, vrijdag 29 oktober, begint de herfstvakantie. 

 

Twee belangrijke mededelingen: 

 

1. Gezien de stijging van de covidbesmettingen vragen wij om  

• opnieuw mondmaskers te dragen aan de schoolpoort.  

• niets meer na te brengen voor je kinderen. Als ze iets vergeten hebben, is dit 

jammer maar ook een leerles om er in het vervolg wel aan te denken. 

• enkel op afspraak nog op school te komen. 

• kinderen van 5° en 6° leerjaar een mondmasker mee te geven: ze dragen dit 

vanaf het naar binnen gaan. Op de speelplaats moet dit niet.  

• zeer waakzaam te zijn over jullie kind(eren). Indien je kind één of meerdere 

symptomen heeft (diarree, buikpijn, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, koorts, …) de 

huisarts te raadplegen en NIET eerst naar school te laten komen.  

Het CLB zal pas ingrijpen wanneer er 4 besmettingen in één klas in één week 

worden vastgesteld. We rekenen dus op jullie alertheid bij jullie kind(eren). 

• de andere regels rond hygiëne en voldoende afstand te blijven handhaven.  

 

2. Vandaag krijgt uw zoon/dochter het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. We 

stellen u in de gelegenheid om de vorderingen van uw kind te bespreken met de 

klasleerkracht op dinsdag 16 november of donderdag 18 november. Dit zal omwille van 

de coronastijging weer digitaal gebeuren. 

U kan zich via onderstaande link inschrijven voor het digitale oudercontact.  

 

https://forms.gle/f28dPbFb7ie1JkdN9 

 

   Indien u wenst, kan u ook een persoonlijk gesprek aanvragen met de zorgcoördinator, 

Kangoeroe-juf of de turnleerkracht. 

 

We nodigen u dus nu alvast uit voor het digitale OUDERCONTACT, dat voorzien is op 

dinsdag 16 en donderdag 18 november 2021. 

 
 

We danken U oprecht voor de fijne samenwerking. 
 
 
De directeur en de leerkrachten 

https://forms.gle/f28dPbFb7ie1JkdN9

