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Onze school blijft jammer genoeg niet gespaard van verschillende coronabesmettingen. 
Er zit al een klas in quarantaine. In andere klassen vallen steeds meer leerlingen uit. 

ALLE KINDEREN 

 

Daarom maken we graag volgende afspraken voor alle kinderen: 
 
Dank je wel om je kind thuis te houden wanneer het ziektesymptomen vertoont.  
Het afnemen van een zelftest kan corona uitsluiten.  
 
 

LAGER 
 
   

Daarom maken we graag volgende afspraken voor lager: 
 
Kinderen die deze week al in quarantaine zitten: 

- Via de classroom en/of een afgehaald pakket hebben klasleerkrachten de 
leerstof meegegeven. 

- Met de klasleerkracht spreken we af welke toetsen worden ingehaald en welke 
niet. 
Het inhalen gebeurt bij de zorgleerkrachten van zodra de kinderen terug op 
school zijn.  

 
Kinderen die volgende week (nog) in quarantaine zitten: 

- De klasleerkrachten van 1ste en 2de leerjaar sturen via mail een lijst door met 
opdrachten die de kinderen kunnen maken op de momenten dat er geen online 
lessen zijn. 
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- De klasleerkrachten van 3de tot en met 6de leerjaar zetten alle opdrachten op de 

classroom.  
- Het is fijn dat u samen met de kinderen opvolgt welke taken moeten gemaakt 

worden en/of welke lessen moeten geleerd worden. Op die manier hopen we 
dat de kinderen zo goed mogelijk kunnen bijblijven en bij terugkeer vlot kunnen 
aansluiten bij het klasgebeuren. 
 

Kinderen die naar school komen: 
- De kinderen nemen elke dag leer- en werkboeken mee naar huis voor het geval 

de klas onverwacht moet sluiten. Zo hebben ze alle materiaal mee om op de 
juiste manier te kunnen  aansluiten bij de online lessen.   

 

 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. 

 

In naam van de directie en het hele team 
 

Dank u wel voor uw begrip en medewerking ! 

 


