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Update school en corona
Vrijdag 16 april 2021
Heropstart school na de paasvakantie
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Hopelijk hebben jullie genoten van een deugddoende en fijne paasvakantie en bleven jullie
gespaard van het coronavirus.
Aanstaande maandag 19 april gooien we de schoolpoorten opnieuw open na drie weken
paaspauze. Ons onderwijs en de organisatie zal er terug uitzien zoals de voorbije maanden.
Alle leerlingen van onze kleuterschool en lagere school krijgen terug voltijds les in de klas.
De extra strenge maatregelen die voor de paaspauze van kracht waren worden opgeheven.
Dit wil concreet zeggen dat:
- iedereen bij het betreden van het schooldomein zorgt voor het ontsmetten van de handen en
verplicht is een mondmasker te dragen. Enkel de kleuters vormen wat het mondmasker betreft
hierop een uitzondering.
- de mondmaskerplicht voor alle leerlingen van de lagere school blijft gelden.
- er opnieuw warme maaltijden zullen geserveerd worden vanaf maandag 19 april 2021 en dat er
opnieuw in klasbubbels zal gegeten worden in de eetzaal.
- de voor- en naschoolse opvang, alsook de studie terug georganiseerd zal worden als
tevoren.

- onze school verwacht dat er proactief wordt opgetreden. Indien uw kind
ziektesymptomen vertoont, blijft het best preventief thuis en is het sterk aan te raden
een dokter te contacteren. Bij een hoogrisicocontact of een positieve test in de
thuissfeer, brengt u de school ook steeds op de hoogte.
We blijven met onze school ijveren voor een zo veilig mogelijke klas- en
schoolomgeving en doen hiervoor opnieuw een beroep op ieders positief
engagement.
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Voorzichtigheid blijft geboden. De veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat
altijd voorop. We volgen de coronasituatie verder op de voet op en zullen indien nodig
met gepaste maatregelen reageren.
Hopelijk hebben we de weg ingezet naar betere tijden en kunnen we vastberaden en met
enthousiasme het derde trimester afwerken.
Onze leerkrachten stellen alles in het werk om onze kinderen het best mogelijke
onderwijs aan te bieden.

We kijken er alvast naar uit om alle lachende snoeten maandag op onze school te begroeten!
Geniet van de komende zonnige dagen!
Zorgzame groeten,
Meneer Jeroen en ganse schoolteam van DvM Basisschool
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