Sint-Niklaas, 30 oktober 2020
Beste ouders, beste begeleiders,
Beste leerlingen,
Zoals jullie vernomen hebben zal de school op maandag 9 en dinsdag 10 november gesloten
blijven. Er is geen opvang voorzien tijdens die dagen.
De overheid en wijzelf proberen door het nemen van deze maatregelen de positieve curve af
vlakken. Het is van absoluut belang dat uzelf ook de afgekondigde maatregelen strikt naleeft.
Raadpleeg regelmatig de website (www.sbsobaken.be) of sociale media (facebook en
instagram). Indien er extra nieuws is tijdens de vakantie zal het via deze kanalen en
smartschool gecommuniceerd worden.
Een aantal afspraken die blijven gelden, ook na de vakantie:
– Het is niet toegelaten om zonder afspraak naar school te komen en de gebouwen te betreden.
– Indien u met afspraak naar school komt registreert u zich altijd eerst aan het secretariaat.
– Het dragen van het mondmasker is verplicht. Dit betekent dat het ook gedragen wordt tijdens
de speeltijden.
– Bij het wachten aan de poort (Eekhoornstraat) is het verplicht om een mondmasker te dragen.
– Aan de bushokken van De Lijn (Bellestraat / Eekhoornstraat) is het verplicht om een
mondmasker te dragen.
– Indien u uw kind overhandigt of aanneemt van de busbegeleider draagt u eveneens een
mondmasker.
– Kinderen met koorts of andere symptomen moeten thuis gehouden worden. U contacteert de
huisarts en maakt verdere afspraken. Breng hierover ook de school op de hoogte.
Indien u vragen heeft over het corona virus of maatregelen mag u mij en/of Jurgen Van den
Bergh (TAC) via smartschool contacteren (ook ouders van OV1 OV2 ontvingen een inlog
account voor smartschool. Indien u dit niet meer terug vindt mag u mij contacteren via
info@sbsobaken.be). De school is ook bereikbaar via het vaste telefoon nummer waar u een
boodschap op het antwoord apparaat kan nalaten. Dit wordt geregeld beluisterd.
Ondanks alles wens ik u toch een deugddoende vakantie te wensen. Sommigen onder jullie
blijven doorwerken in essentiële beroepen, waarvoor dank, maar ook daar hoop ik dat er wat
ademruimte mag zijn de komende week om deze crisis verder de baas te kunnen blijven.
Ik hoop dat we met ons allen snel mogen uitkijken naar betere tijden.
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