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Beste ouders

Vrijdag 3 december besliste het overlegcomité nieuwe maatregelen om de pandemie in te dammen.
Die werden ondertussen vertaald in een koninklijk besluit.
Voor het onderwijs, en dus ook voor onze school, betekent dit dat onze leerlingen
vanaf het eerste leerjaar een mondmasker dragen in de klas en andere binnenruimtes
op school en dit vanaf woensdag 8 december.
We beseffen dat dit geen eenvoudige maatregel is. Voor de ene is de maateregel welkom, de
andere is tegen.
Maar, laat ons duidelijk zijn: als school moeten wij uitvoeren wat de overheid ons oplegt. Wij zijn
niet gemachtigd om hierop uitzonderingen toe te staan als school en zijn dan ook verplicht om
die maatregelen te respecteren. Leerlingen die geen mondmasker dragen, mogen de school vanaf
woensdag dan ook niet binnenkomen.
Het helpt ons vandaag niet verder om er ons druk over te maken. We kunnen beter kijken naar
mogelijkheden die we nog wel hebben en zoeken naar mogelijkheden om het voor onze kinderen
zo comfortabel mogelijk te maken. En iedereen kan hierbij helpen, school en ouders:
 Ga speels om met het gebruik van het mondmasker. Kinderen imiteren vaak ons gedrag en
dragen ook een mening uit. We kunnen dan ook best vermijden dat we angst of frustratie
uitstralen.
 Leg kinderen uit wat corona is en waarom we een mondmasker dragen. Praat er over en zeg
kinderen ook dat dit om een tijdelijke maatregel gaat.
 Leg kinderen ook uit hoe ze een mondmasker moeten dragen.
 Betrek kinderen bij de keuze van het mondmasker. Er bestaan mondmaskers met een leuk
motief of tekening. Kindermaskers kunnen ook zelf gemaakt of versierd worden…
 Het is ook een goed idee om regelmatig mondmaskerpauzes in te lassen.
We danken iedereen alvast voor het begrip voor deze maatregelen en vertrouwen er op dat
iedereen hier zorgzaam mee omgaat, voor jezelf, maar ook voor de andere.
Met vriendelijke groeten

Peter Degrève, Algemeen directeur
Carine Vervoort, Pedagogisch directeur
Bjorn Mateusen, Preventie-adviseur
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