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Naam : Jansen Joeleen 
Klas : K3C (HH)

Beste ouder(s), 

Er werden extra veiligheidsmaatregelen genomen om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op 
besmettingen maximaal te beperken.  

Wij willen zo snel mogelijk deze maatregelen toepassen.  
Voor de duidelijkheid willen we je al op de hoogte brengen van de volgende maatregelen.  

 Het sluiten van de eetzaal is een opgelegde verplichte maatregel die zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. 
Hierdoor werd beslist om vanaf dinsdag 23 maart geen warme maaltijd, soep meer te voorzien.  

 De kleuters eten in de eetzaal zoals anders. Wel worden de kleuters per klas aan een tafel gezet zodat er tijdens 
het eten geen vermenging is van de klasgroepen. 

Voor het brengen en afhalen van jouw kind vragen we je om de volgende maatregelen na te leven: 

 kom alleen om jouw kind te brengen of op te halen 

 zet jouw kind voor 8.10 af in de eetzaal of op de speelplaats 

 vanaf 8.10 mag je jouw kind afzetten aan de klasdeur. 

 op het einde van de klasdag haal je jouw kind op aan de klasdeur of op de speelplaats 

 kom bij het afhalen niet te vroeg en blijf niet langer dan noodzakelijk is 

Mogen wij vragen om de corona-maatregelen zo strikt mogelijk op te volgen: 

 hou voldoende afstand van andere volwassenen 

 draag steeds een mondmasker bij het betreden van het schooldomein 

 blijf niet langer dan nodig op het domein 

 vermijd napraten met andere ouders, leerkrachten of toezichters. 

Morgen mag je nog een schrijven verwachten met de verdere genomen maatregelen. 

Dank je wel en alvast onze waardering om ons te steunen in de genomen maatregelen. 
Hou je gezond en draag zorg voor elkaar. We duimen voor het beste.  

vriendelijke groet 
directeur Martine
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Naam : Cauwels-Van Dycke Nino 
Klas : K3D (HH)

Beste ouder(s), 

Er werden extra veiligheidsmaatregelen genomen om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op 
besmettingen maximaal te beperken.  

Wij willen zo snel mogelijk deze maatregelen toepassen.  
Voor de duidelijkheid willen we je al op de hoogte brengen van de volgende maatregelen.  

 Het sluiten van de eetzaal is een opgelegde verplichte maatregel die zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. 
Hierdoor werd beslist om vanaf dinsdag 23 maart geen warme maaltijd, soep meer te voorzien.  

 De kleuters eten in de eetzaal zoals anders. Wel worden de kleuters per klas aan een tafel gezet zodat er tijdens 
het eten geen vermenging is van de klasgroepen. 

Voor het brengen en afhalen van jouw kind vragen we je om de volgende maatregelen na te leven: 

 kom alleen om jouw kind te brengen of op te halen 

 zet jouw kind voor 8.10 af in de eetzaal of op de speelplaats 

 vanaf 8.10 mag je jouw kind afzetten aan de klasdeur. 

 op het einde van de klasdag haal je jouw kind op aan de klasdeur of op de speelplaats 

 kom bij het afhalen niet te vroeg en blijf niet langer dan noodzakelijk is 

Mogen wij vragen om de corona-maatregelen zo strikt mogelijk op te volgen: 

 hou voldoende afstand van andere volwassenen 

 draag steeds een mondmasker bij het betreden van het schooldomein 

 blijf niet langer dan nodig op het domein 

 vermijd napraten met andere ouders, leerkrachten of toezichters. 

Morgen mag je nog een schrijven verwachten met de verdere genomen maatregelen. 

Dank je wel en alvast onze waardering om ons te steunen in de genomen maatregelen. 
Hou je gezond en draag zorg voor elkaar. We duimen voor het beste.  

vriendelijke groet 
directeur Martine
 


