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Naam : Jansen Joeleen 
Klas : K3C (HH)
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Cauwels-Van Dycke Nino 
Klas : K3D (HH)
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Zurel Siyar 
Klas : K2A (GAR)
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Butt Maheen 
Klas : L1B
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Defour Jayden 
Klas : L2A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Feys Colin 
Klas : L2A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Rhule Solomon 
Klas : L2A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Shrestha Isu 
Klas : L2B
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Crul Matheo 
Klas : L3A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Hillewaert Naëlle 
Klas : L3B
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Leuckx Gjon 
Klas : L3B
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Callewaert Emani 
Klas : L4A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine



 

Karel de Goede vzw - Collegestraat 24 – 8310 Assebroek – T 050 37 64 57 – ON 0472.806.011 –  RPR Gent afd. Brugge - www.karel-de–goede.be 

Naam : Coppens Chanel 
Klas : L4A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine



 

Karel de Goede vzw - Collegestraat 24 – 8310 Assebroek – T 050 37 64 57 – ON 0472.806.011 –  RPR Gent afd. Brugge - www.karel-de–goede.be 

Naam : Nori Zaher 
Klas : L4A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Sebastiani Ilaria 
Klas : L4A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Al Fajer Jamila 
Klas : L5A
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Samo Portou Chavanel 
Klas : L5B
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Matrossova Elisabeth 
Klas : L5C
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Noë Thibault 
Klas : L5C
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine
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Naam : Enkhzaya Altanchimeg 'Azka' 
Klas : L6B
 

Beste ouder(s), 

 

Jullie hoorden het ongetwijfeld in de media: er is een mondmaskerplicht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

 

Uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie moeten alle vijfde- en zesdeklassers een mondmasker 
dragen. Dit vanaf het moment dat ze het schooldomein betreden en dus zowel binnen als buiten het schoolgebouw. 
Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker afgezet worden.  

 

Belangrijk hierbij is dat de mondmaskers goed gebruikt worden. Op school geven wij aandacht aan het correct op- en 
afzetten van de maskers. We zien er ook op toe dat die goed gedragen worden.  

 

Aan jullie vragen wij om aandacht te geven aan volgende zaken: 

 voorzie altijd een proper mondmasker (elke dag een ander masker) 

 zorg ervoor dat jouw kind een reservemasker mee heeft. Een vervuild of nat masker moet namelijk direct 
vervangen worden.  

 ondersteun als ouder de verplichting om het mondmasker te dragen 

 

Meer info over het dragen van mondmaskers vind je op deze website: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker 

 

Ondertussen blijven we met z’n allen hopen dat het schoolgebeuren binnenkort normaliseert. Wij kijken alvast uit naar 
pratende ouders in ons schoolgebouw, knuffelende leerlingen en juffen en meesters die bijpraten rond de 
koffiemachine dicht bij elkaar. 

 

Houd moed, het komt goed. 

 

Vriendelijke groet 

Directeur Martine

 


