Geachte ouder,
Mijn excuses voor het storen op zondag.
Maar op vraag van heel wat ouders, graag nog een volgende verduidelijking - update:
1. In de media horen we veel over het belang van ventilatie! Als school vinden we dit ook
belangrijk.
Dit wil zeggen dat we op geregelde tijdstippen de vensters en deur zullen openzetten om een
tijdje de ruimte te verluchten.
De verwarming brandt, maar extra verluchting brengt ongetwijfeld verkoeling met zich mee.
Mogen we toch een oproep doen om uw kind van de nodige warme kledij te voorzien.
Op dit moment enkel in een T-shirt in de klas zitten, is niet meer aan de orde.
Graag ook een dikke trui en regenjas voorzien voor de bewegingsactiviteiten buiten.
2. Er wordt (ook in de media) een hevige discussie gevoerd over het al dan niet dragen van
een mondmasker door kinderen -12 jaar.
Wij gaan ons als school - op dit moment- hier niet over uitspreken. We wachten verdere info
af.
Wenst u als ouder uw kind wel een mondmasker aan te doen, dan kan dit zeker.
Gelieve wel met uw kind dit te bespreken en de nodige info te geven over het veilig aan- en
afdoen van dit mondmasker.
Spreek ook duidelijk af met uw kind wanneer dit masker aan en af moet (in klas, speelplaats,
turnles). Gelieve deze afspraken ook via de klasagenda aan de klasleerkracht te laten weten.

Link naar nieuwsbrief november, met aangepaste bovenstaande maatregelen:
https://sites.google.com/vbs-avelgem.be/nieuwsbrief-november/homepage

We hopen met zijn allen op een veilige opstart,
wij doen er in ieder geval alles aan om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen!

Indien u nog vragen heeft, laat deze gerust via mail weten.
We proberen u zo snel mogelijk een antwoord te geven.
Met vriendelijke groet,
Heidi Van Nieuwenhuyze
directeur Sint-Jan Berchmans Basisschool Avelgem
Kloosterstraat 1
8580 Avelgem
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0485 / 49 68 56

