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Bijkomende nieuwsflash
Beste ouders,

Naar aanleiding van
- het aantal besmettingen in de gemeenten rondom onze school
- 1 leerling die effectief positief getest heeft
- een aantal leerlingen die preventief in quarantaine is geplaatst
even volgende richtlijnen.
Wij begrijpen maar al te goed dat jullie ongerust zijn. Dat is zeer terecht.
In het weekend was er een positieve testing van een leerling. We hebben op dat moment
maatregelen genomen rekening houdend met de regels die op dat moment golden.
Sinds vandaag zijn deze regels veranderd.
Ik heb dit opnieuw besproken met het CLB en de medische experten.
Zij raden aan dat indien u ongerust bent, vragen hebt of er al dan niet een testing moet
gebeuren dan zeker contact op te nemen met uw huisarts en hun advies te vragen.
Wijzelf zullen ondertussen ook een aantal maatregelen nemen om de risico’s nog kleiner te
maken op schoolniveau.
Even voor alle duidelijkheid: er is slechts 1 kind besmet in groep 8 en niet in de andere
klassen. Deze ouders kregen een aangepaste versie van de nieuwsbrief met verdere
richtlijnen.
Alle leerlingen van groep 8 en 9 zullen net zoals alle teamleden verplicht een mondmasker
dragen gedurende de ganse dag.
We blijven oproepen om de afspraken/maatregelen aan de school bij afzetten en ophalen
na te volgen.
Indien uw kind zichzelf kan vastzetten in de auto gaan we ook vragen om dat zelf te doen.
Bij de kleuters die dit nog niet kunnen, zullen we helpen.
Zorg voor voldoende warme kleding voor de kinderen, want de lokalen zullen nog extra
verlucht worden.

Indien uw kind ziek is, getest wordt, … contacteer de directie
directiewaanrode@gmail.com
0460 95 61 63
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