Houthalen, 19 augustus 2021
Betreft: Kennismakingsmoment op 25 augustus 2021
Beste ouder(s),
We hopen dat jullie, ondanks het minder goede weer, toch hebben kunnen genieten van een
deugddoende vakantie. Onze leerkrachten staan vol ongeduld te popelen om op 1 september terug
van start te gaan. Ze zijn nu enthousiast bezig om de klassen terug in orde te brengen. Ze kijken er
enorm naar uit om samen met uw kind terug school te maken.
Onze school zal het nieuwe schooljaar mogen starten met minder beperkende coronamaatregelen.
Deze aangepaste maatregelen blijven minstens gehandhaafd tot eind september. We zullen onze
werking tijdig evalueren. Indien de omstandigheden het toelaten of vereisen zullen we eventueel
bijsturen waar nodig. Naast een basisset van maatregelen kunnen dus - indien nodig – nog
bijkomende en striktere maatregelen volgen. Later zullen we u nog uitgebreider informeren over de
specifieke coronamaatregelen die wij op onze school gaan hanteren en over het verloop van de
eerste schooldag. We willen u daarom vragen om regelmatig uw mails te checken of de
schoolwebsite te raadplegen voor updates.
Met deze brief willen we u uitnodigen voor onze kennismakingsmomenten van woensdag 25
augustus 2021. De kinderen kunnen dan kennis komen maken met hun nieuwe klasleerkracht.
Ondanks de hoge vaccinatiegraad beseffen we dat het virus nog niet helemaal verdwenen is. Extra
waakzaamheid blijft daarom zeker aangewezen. Deze ontmoetingsmomenten kunnen enkel
plaatsvinden als we ervoor zorgen dat dit corona- proof verloopt en dat kunnen we alleen met jullie
medewerking. Vandaar stellen we het volgende voor:
•

Alle kinderen kunnen, samen met hun ouders, ergens tussen 17.00u. en 18.30u. kennis
komen maken met hun nieuwe klasleerkracht.

•

We organiseren deze keer alles in openlucht. De leerkrachten zullen zich buiten opstellen en
zullen daar een praatje met u en uw kind kunnen maken.
Tijdens de info- avonden in september zal u wel een kijkje kunnen nemen in het klaslokaal
van uw kind (de data en meer info hierover volgen nog.)

•

U en uw kind betreden en verlaten de school steeds langs de poort van de eigen speelplaats.

•

We willen vragen dat alle begeleidende ouders een mondmasker dragen en respect hebben
voor de social distancing.

•

Bij het binnenkomen kunnen u en uw kind de handen ontsmetten aan een zeepdispenser.

•

Er staan ook enkele leerkrachten aan de poort die jullie wegwijs zullen maken.

•

We zullen op woensdagvoormiddag, 25 augustus, de klaslijsten al naar alle ouders mailen.
Zo kunnen leerlingen en ouders, die niet aanwezig kunnen zijn tijdens dit
kennismakingsmoment, de lijsten ook raadplegen.

•

We hopen echt dat alle kinderen naar dit kennismakingsmoment zullen komen.

Ondanks deze, toch wel beperkende, maatregelen hopen we op een vlotte start en een fijne
samenwerking.
Met vriendelijke groeten,
William Theys (directeur)

