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Kessel, 23 oktober 2020
Beste ouders
U hebt het al in de pers vernomen: de coronamaatregelen worden strenger, de scholen gaan naar
code oranje.
Omdat wij reeds van bij het begin van dit schooljaar strenge coronaregels volgen, zijn de
aanpassingen voor onze school momenteel niet zo groot.
Wat geldt op onze school:
-vanaf maandag 26 oktober wordt er niet meer gedoucht
-gebruik van de kleedkamers kan, we voorzien voldoende afstand en ontsmetten na
gebruik
-er kunnen nog steeds geen buitenschoolse activiteiten gepland worden. Enkel
kleine wandelingen in de omgeving van de school mogen.
-voorlopig mogen ook de klassen zon, pluto en mars om de veertien dagen gaan
zwemmen; Van zodra dit verandert, brengen we u op de hoogte.
-we blijven inzetten op het wassen en/of ontsmetten van de handen
-leerkrachten dragen een mondmasker. Onze kinderen moeten dit niet.
-we houden voldoende afstand van mekaar. Gelieve dit ook toe te passen wanneer u uw
kind komt brengen of ophalen. Belemmer de doorgang niet naar de voordeur en blijf
niet staan praten.
-we zorgen voor voldoende verluchting van de lokalen. Zorg dat uw kind eventueel een
extra trui heeft tijdens de koudere maanden, want wanneer mogelijk blijven ramen of
deuren open.
-de ritten van onze schoolbus blijven gescheiden voor onze leerlingen en de
leerlingen van het secundair. Zij zitten dus niet samen op de bus. Bussen worden na elke
rit ontsmet. Iedereen ontsmet ook zijn handen bij het opstappen en afstappen.
Mogen we u ook vragen om uw kind thuis te houden wanneer het zichtbaar ziek is of wanneer u
twijfelt aan zijn of haar gezondheid. Gelieve de school hiervan op de hoogte te brengen en ook
de busbegeleider te verwittigen.
Hopelijk zorgen onze gezamenlijke inspanningen ervoor dat we het Covid-19 virus buiten onze
school kunnen houden. Maar misschien krijgen we toch te maken met besmettingen. Wanneer
er daardoor te veel leerkrachten moeten thuisblijven, zijn we genoodzaakt om één of meerdere
klassen tijdelijk te sluiten. Mocht dat zo zijn voor de klas van uw kind, dan brengen we jullie
daarvan persoonlijk op de hoogte.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Het regenboogteam.

