Sint-Niklaas, 24 september 2020

Beste ouders,
Beste begeleiders,
Beste leerlingen,
De corona cijfers stijgen en de maatregelen versoepelen. Als school doen we er
alles aan om de maatregelen strikt na te leven. Ik ben er van overtuigd dat ook jullie
als ouder, leerling eveneens de afspraken goed naleven.
Draag altijd en overal een mondmasker indien u onvoldoende afstand kan
behouden (ook buiten). Was zorgvuldig de handen en ventileer voldoende de
gesloten ruimtes.
Bij een vastgestelde besmetting op school gaat de volledige klas in
quarantaine. Het CLB en de school coördineert dit samen. De betrokken
leerlingen (volledige klas) worden door de directeur op de hoogte gebracht en
moeten zo snel als mogelijk hun eigen huisarts contacteren voor verdere opvolging.
Indien uw kind positief test zal de CLB arts u contacteren en verder afspreken
met u wat de procedure is.
Indien uw kind niet samen in de klas zit of enkel oppervlakkig contact heeft is
het niet nodig om thuis te blijven en/of getest te worden. De school brengt u
absoluut op de hoogte indien het nodig is om thuis te blijven.
Mag ik nogmaals vragen om voldoende met de school te communiceren.
Indien uw kind of u zelf een test ondergaat ons op de hoogte brengen en voldoende
af te stemmen met de huisarts of uw kind al dan niet terug mag starten met school.
Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.
Vriendelijke groeten,
Fannie Braeckman
directeur
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