Houthalen, 25 oktober 2021
Betreft: update 25 oktober 2021: maatregelen coronavirus.
Beste ouder(s),
Vandaag lieten veel ouders onze school weten dat hun kind positief testte voor
corona. Ook vier leerkrachten van onze school blijken positief. We mogen dus
stellen dat het besmettingsgevaar op onze school zeer groot en
alomtegenwoordig is. Door deze plotse toename van het aantal besmettingen
vonden we het noodzakelijk om een crisisoverleg te houden met het
gemeentebestuur en het CLB.
Tijdens dit overleg werd beslist om onze school tot aan de herfstvakantie te
sluiten.
Concreet betekent dit dat er geen school is voor onze leerlingen van 26 oktober
t.e.m. 29 oktober. We nemen deze drastische beslissing met maar één doel: even
op de pauzeknop drukken om zo de verspreiding van het virus op onze school in te
dijken. We rekenen dan ook op een volledige heropening van de lessen op 8
november 2021.
We begrijpen dat deze beslissing ongetwijfeld voor organisatorische
moeilijkheden zal zorgen in uw gezin, maar we hopen dat u hiervoor een gepaste
oplossing vindt.
Wat betekent dit nu?
• Onze leerkrachten voorzien afstandsonderwijs voor onze leerlingen. De
klasleerkrachten zullen nog een mail sturen met daarin meer uitleg over de
•

werkjes die de leerlingen thuis kunnen maken.
Deze activiteiten en materialen zijn gebaseerd op reeds aangebrachte
leerstof. De leerlingen krijgen zo meer kansen om de geziene leerstof te

•

herhalen en verder in te oefenen.
We blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf
niet in opvang kunnen voorzien. Zieke kinderen en kinderen die in
quarantaine moeten, kunnen wel niet worden opgevangen.

•
•

Bij het organiseren van deze opvang blijven we ook rekening houden met
de veiligheidsmaatregelen (hygiëne, afstand, ventilatie...).
De leerlingen van het zesde leerjaar die de voorbije week op zeeklassen
zijn geweest worden allen ingeschaald als hoog- risicocontact en moeten

daarom in quarantaine. De ouders van deze leerlingen zullen nog een aparte
brief van het CLB ontvangen met daarin verdere inlichtingen.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u verder nog vragen of bezorgdheden
hebt!
We hopen samen met u dat dit de laatste ‘coronaperikelen’ zijn en dat de opstart
van onze school, na de herfstvakantie, minder turbulent zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
William Theys (directie)
Meer informatie vindt u hier:
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
•
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