
 

 

Kaprijke, 30 oktober 2020 

 

Beste ouders 

We zijn blij de herfstvakantie gehaald te hebben zonder een klas of de school te moeten 

sluiten.  

Op 9 en 10 november wordt er noodopvang georganiseerd door de gemeente. In bijlage 

vinden jullie de brief van de gemeentelijke opvang. 

Dat het coronavirus heel dichtbij komt, voelen we nu sterk aan. Niet alleen via de media 

voelen we de dreiging komen, maar ondertussen kennen we wellicht allemaal iemand die 

besmet geraakt is. 

De laatste dagen kregen we enkele meldingen van besmette ouders. De leerlingen uit die 

gezinnen bleven thuis. Dit had niet onmiddellijk gevolgen voor het openhouden van klassen 

of de school. We vragen u wel extra alert te zijn voor mogelijke symptomen bij uw 

kinderen. 

Het is herfst, het wordt kouder. Aangezien verluchting van de klassen noodzakelijk is, 

worden de ramen regelmatig opengezet. Dit zorgt ervoor dat het kouder is dan normaal in 

de klassen. 

We vragen uw kind na de vakantie een dikke trui of fleece mee te geven, die eventueel op 

school mag blijven liggen. 

Vandaag komt het federaal overlegcomité samen om de maatregelen opnieuw aan te 

passen. Een verlenging van de sluiting van de scholen ligt op tafel.  

We hopen dat we op 12 november de school weer mogen openen, maar willen toch al 

preventief handelen. 

In de lagere school krijgen de leerlingen vandaag de meest essentiële schriften en boeken 

mee, voor het geval we moeten overschakelen op afstandsonderwijs. 

We vragen met aandrang om in de vakantie niet in de schriften en boeken te werken. 

Eind november zijn er oudercontacten gepland. 

We hadden jullie zeer graag op school ontvangen voor een persoonlijk gesprek. Maar 

helaas mag dit niet. De oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Hierover krijgen jullie 

verdere info na de vakantie. 

Ik wens jullie een goede en vooral gezonde vakantie. 

Houd het veilig en zorg goed voor elkaar. 

Hopelijk zien we alle leerlingen terug op school op 12 november. 

Vriendelijke groeten 

Sandra De Buck 

 

Directeur 


