
De stijgende coronacijfers hebben ervoor gezorgd dat er aanpassingen die-

nen te gebeuren aan de huidige maatregelen. Daarom worden er nieuwe 

maatregelen van kracht vanaf maandag 6 december. 

 

Mondmaskerplicht - Echte helden dragen een mondmasker! 

Onze kinderen van lagere school dienen binnen een mond-

masker te dragen op school. Als de kinderen stilzitten in de 

klas mag het mondmasker af, wanneer we ervoor zorgen 

dat onze kinderen op 1.5m afstand van elkaar zitten en er 

voldoende ventilatie is in de klas. Indien zij zich in de klas en 

in de gangen verplaatsen moet het mondmasker weer op. 

Buiten kunnen de mondmaskers af. In 6LO en tijdens lessen, waar we de af-

stand niet kunnen garanderen, zullen de mondmaskers wel opblijven. 

We zorgen ervoor dat al onze superhelden, zeker ook hierover, over hun 

gevoelens kunnen praten. Voelen ze zich beter om altijd aan mondmasker 

te dragen, dan kan dit zeker ook! Geen mondmasker, dat kan jammer ge-

noeg in deze periode niet! Gelieve dus zeker uw kind(eren) een mondmas-

ker mee te geven en een reserve mondmasker in de boekentas  te voorzien. 

We hebben reserve mondmaskers in de school, zodat bij ongelukjes er 

steeds een nieuw  voorzien kan  worden. Vinden we het leuk? Nee! School 

maken zonder mondmasker is veel aangenamer. Kunnen we anders? Nee! 

We zijn als school gebonden aan deze maatregel. Vinden we het nodig? Ja! 

SAMEN, als echte superhelden, gaan we ervoor! We dragen met z’n allen 

ons steentje bij in deze kersttijd. We maken er het beste van! Wij danken 

jullie voor jullie begrip en medewerking! 
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Aandacht voor ventilatie 

Het belang van ventileren is goed ingeburgerd in onze school. De ramen 

staan steeds op kip en de deuren staan open. Tijdens de pauzes wordt 

er zelfs extra geventileerd. Zorg voor aangepaste kledij!  

 

Buitenschoolse activiteiten 

De buitenschoolse activiteiten van de volgende weken mogen niet meer doorgaan. De zwemlessen 

en cultuuruitstappen zijn geannuleerd. We maken er in de school en in de klas nog een fijne kerst-

tijd van! 

Aanscherping quarantaineregels 

Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de noodremprocedure 

in gang. CLB-arts beslist dan om de klas een week in quarantaine te plaatsen. 

 

Extra week kerstvakantie 

De kerstvakantie start een week vroeger, nl. op zaterdag 18 december! We zien elkaar 

dan terug op maandag 10 januari. In bijlage kan je, indien gewenst, het attest voor de 

werkgever terug vinden. 

 

Meldingen 

We willen jullie vragen om steeds de reden van afwezigheid te melden aan de 

school a.u.b.! Dit kan via smartschool naar de klasleerkracht en/of directie of via 

telefoon 014/566522. Dankjewel alvast! 

 

Rapport 

Wegens de quarantaineweek van verschillende klassen en de vervroegde kerstvakan-

tie krijgen we minder tijd om de nodige toetsen af te werken en evaluaties op te ma-

ken en zullen daarom het rapport niet voor de kerstvakantie, maar wel de 2de week 

na de kerstvakantie meegeven.  
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