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Beste ouder 
 
Onze beste wensen voor een gezond 2021.  

 
Directeur Kurt Bisschop is afwezig wegens ziekte tot 24 januari.  

Met vragen of bezorgdheden kunt u steeds terecht bij de klastitularis of bij 
Annelies Feys of Tine Vandewalle.  
Ook onze administratief medewerkster Saar Demol blijft beschikbaar voor vragen 

of eventuele meldingen.  
 

Coronamaatregelen:  
 

 

 

Alle scholen blijven code oranje.  
 

  
  

 

 

Elke leerling kan naar school komen. 

Alle lessen gaan door. 
 

  

 

Het busvervoer gaat gewoon door. 

Iedereen draagt een mondmasker en heeft een vaste plaats.  

 

Er blijft een mogelijkheid om warme maaltijden te nemen op 
school.  
De groep van de kinderen die boterhammen eten wordt 

opgesplitst in 2 groepen.  
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We vragen uitdrukkelijk om een mondmasker te dragen aan de 

schoolpoort bij het afzetten en ophalen van uw kind.  
 

 
Respecteer ook de afstand van 1,5 m. Ouders zijn op de school 
niet toegelaten, u kunt uw kind dus aan de deur afzetten of 

ophalen. 
Oudercontacten gaan digitaal of telefonisch door.  

 
  

 

Als uw kind afwezig is dan vragen we om ons goed en juist te 

informeren. De reden van afwezigheid is belangrijke info voor de 
school om de veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te 

bewaken.  
Dit is ook belangrijk om juiste informatie te geven aan de klas.  
 

Indien uw kind tijdens de vakantie verbleef in een land met 
rode code, vragen wij om de quarantaine en de bijhorende 

testing te respecteren.  
Graag de school op de hoogte brengen hiervan.  

 

 

Als uw kind ziek is dan blijft hij/zij thuis. 
U contacteert de huisarts en volgt het advies. 

U verwittigt de school en laat weten hoelang uw kind afwezig zal 
zijn. 

U laat ons ook weten of er een verband is met het coronavirus. 
 
 

 

Verwittig de school over positief geteste familieleden of bij 
iemand waarmee uw kind nauw contact heeft.  

Uw kind moet dan in quarantaine en blijft thuis. 
U verwittigt zo snel mogelijk de school. 
 

 

 

Indien er in de klas toch een besmetting zou zijn dan nemen we 

heel snel met u contact op.  
We volgen samen met het CLB alles heel nauwkeurig op. 
 

  

 

Heb je vragen? 
Aarzel niet om ons te contacteren.  

 

Vriendelijke groeten 

 

Annelies Feys       Tine Vandewalle 
Orthopedagoge       Beleidsmedewerker 


