Beste ouders,
Naar aanleiding van het overlegcomité van gisteren informeren we
jullie over de gewijzigde quarantainemaatregelen.
Er blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich
testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.
De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet
vanaf 4 positieve gevallen in één klas verdwijnt vanaf vandaag
donderdag 27 januari.
Leerlingen van de basisschool mogen vanaf vandaag donderdag 27
januari na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen)
naar school blijven gaan. We roepen uiteraard op om alert te blijven
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voor symptomen en raden het gebruik van zelftests sterk aan.
Via deze weg willen we jullie ook nog laten weten dat we het
schoolzwemmen in het lager geannuleerd hebben tot het zwembad
van Heule de deuren terug opent. We maakten deze beslissing, omdat
het in de huidige omstandigheden niet haalbaar is om voor de
leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar de zwemlessen op een
kwalitatieve manier te organiseren. We zetten tijdens deze periode
extra in op bewegingsopvoeding.
We danken jullie alvast voor de begripvolle houding van afgelopen
weken en de vlotte medewerking. We hopen dat we met deze
gewijzigde quarantainemaatregelen terug vertrokken zijn voor voltijds
onderwijs op school. We hopen dat al onze gezinnen verder gespaard
mogen blijven van het virus. We wensen het jullie alvast van harte toe!
Namens het schoolteam,
directeurs Mieke, Joost en Lore

Info vanuit externe
organisaties
Wij krijgen als school geregeld flyers, folders of mails van
initiatieven die buiten de school georganiseerd worden. Denk
maar aan kampen, sportclubs, jeugdverenigingen, initiatieven
rond theater, muziek, workshops, enzovoort.
Deze worden voortaan niet meer apart naar jullie gemaild,
maar verzameld in een map. Jullie kunnen deze voortaan via
deze link raadplegen.

Save the date
•

zaterdag 26 maart: schoolfeest lager

