
       Wuustwezel, 25 maart 2021 

 

 

Betreft: Coronavirus – opnieuw nieuwe maatregelen 

 

Beste ouders, 

 

Veel sneller dan verwacht is hier een nieuwe brief met nieuwe maatregelen voor de school. We 
kunnen de beslissingen die zijn genomen betreuren, maar we moeten ze respecteren en naleven. 

Daarom gelden voor volgende week deze afspraken: 

De kleuters mogen naar de klas komen, voor hen zijn de lessen niet opgeschort. Gezien de 
situatie willen we wel met aandrang vragen om kinderen met ziekteverschijnselen zeker 
thuis te houden. We maken ons toch wel wat zorgen omdat er mogelijk meer virussen dan 
we weten rondgaan in de kleuterklassen. Er zijn momenteel veel zieke kleuters op onze 
school, die niet altijd worden getest.  
Als het mogelijk is, mag je je kleuters ook thuis opvangen. Het slaapklasje mag volgende 
week ook niet doorgaan. 
 
Voor de leerlingen van de lagere school gaan de lessen niet door. Niet fysiek en ook niet 
digitaal.  Zij hebben dus een week extra vakantie.  
De leerkrachten zorgen wel voor noodopvang voor de kinderen die echt niet thuis kunnen 
blijven. We vragen om even een mailtje te sturen (secretariaat@vbstriangel.be) wanneer je 
je kind brengt, zo kunnen we alles goed organiseren. De kinderen in de noodopvang mogen 
een spelletje of een boek meebrengen van thuis. 
We geven aan onze leerlingen herhalingstaken mee die ze tijdens de vakantie mogen maken 
als ze dat willen. Onze leerkrachten blijven volgende week voor hen beschikbaar om online 
ondersteuning te geven. Stuur een mailtje naar de juf, dan kunnen jullie hiervoor afspreken. 

En dan hopen we dat we na de paasvakantie met z’n allen weer naar school kunnen. Daarom gaan 
we voorzichtig zijn en ons steentje bijdragen om de coronacijfers naar beneden te helpen gaan. 
Hopelijk helpen jullie ook mee en zien we elkaar gezond en wel terug op 19 april. 

Probeer ondertussen ook een beetje te genieten. Van een sprankeltje zon en van de vogeltjes die 
fluiten. Van de kleine gelukskes en van elkaar. 

 

Lieve groet, 

Meester Roel 
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