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Beste ouder(s), 
 
De paaspauze zit er bijna op en de laatste maanden van het schooljaar staan voor de deur.  
We hopen dat de kinderen hebben genoten van de voorbije vakantie. We zijn blij om maandag iedereen terug te mogen 
verwelkomen. Weliswaar nog niet op de gewone manier maar met de geldende maatregelen van voor de paasvakantie.  
 
Ondanks het feit dat de coronacijfers in Gent nog steeds hoog zijn en we bijzonder waakzaam moeten blijven, zien we 
dat de eerdere grote versnelling van de cijfers afremt. Daarom is beslist, met goedkeuring van minister Weyts, om met het 
basis- en secundair onderwijs terug te schakelen naar code oranje.  
 
Wekelijks evalueren we de situatie en sturen we bij waar mogelijk. We houden u dan ook op de hoogte bij eventuele 
wijzigingen.  
 
Zo starten we de week na de paasvakantie weer op: 
 

- We eten per klasbubbel in onze eigen klas of buiten. Zorg steeds voor aangepaste kledij. 
- Mondmaskers: alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen een mondmasker van zodra ze de schoolpoort 

binnenkomen tot ze terug naar huis gaan. Voorzie voldoende mondmaskers daar de kinderen hun mondmasker 
de hele dag moeten dragen. Stoffen mondmaskers moeten dagelijks gewassen worden. 

- De afzet- en ophaalmomenten blijven op dezelfde manier verlopen.  
- Het schoolzwemmen kan nog niet doorgaan. 
- Als je kind ziekteverschijnselen vertoont, dan hou je best je kind thuis en raadpleeg je een arts. Als school nemen 

we geen enkel risico. Breng je kinderen niet naar school als je ze ’s morgens al medicatie hebt moeten toedienen.  
 
We willen allemaal niks liever dan dit gekke schooljaar op een positieve manier afsluiten. Om het effect van mogelijke 
besmettingen in de vakantie te verminderen, vinden we het belangrijk deze maatregelen nog even aan te houden en week 
per week de situatie te evalueren en bij te sturen.  
 
We zijn er ons van bewust dat dit inspanningen van jullie vergt en danken jullie alvast voor jullie medewerking. 
Tot binnenkort! 
 
Directie en leerkrachten van het Crombeenteam. 
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