Tielt, 3 januari 2021

Verlenging coronamaatregelen tot aan de krokusvakantie
Verplichte quarantaine voor wie uit rode zone komt
Beste ouder
Ondertussen is duidelijk dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd tot aan de krokusvakantie.
Dit betekent dat de leerlingen van de eerste graad voltijds les volgen op school. De leerlingen van de
tweede en derde graad hebben halftijds contactonderwijs en halftijds afstandsonderwijs.
In volgend schema ziet u de momenten waarop de leerlingen les krijgen op school.
Ma 04/01
Ma 18/01
Ma 01/02
Tweede graad,
5 OL, 6 OL, 7 BS

Di 05/01
Di 19/01
Di 02/02
Derde graad tso,
7 BS

Wo 06/01
Wo 20/01
Wo 03/02
Tweede graad,
5 OL

Do 07/01
Do 21/01
Do 04/02
Derde graad tso

Vr 08/01

Ma 11/01
Ma 25/01
Ma 08/02
Derde graad tso

Di 12/01
Di 26/01
Di 09/02
Tweede graad,
5 OL, 6 OL, 7 BS

Wo 13/01
Wo 27/01
Wo 10/02
Derde graad tso

Do 14/01
Do 28/01
Do 11/02
Tweede graad,
5 OL

Vr 15/01
Vr 29/01
Vr 12/02
Derde graad tso,
7 BS

Vr 05/02
Tweede graad,
5 OL, 6 OL

Opgelet: op vrijdag 22 januari is er een vrije dag voor alle leerlingen.
Zoals u wellicht vernomen hebt in de media dienen reizigers die terugkomen uit een rode zone in
quarantaine te gaan en zich te laten testen op dag 1 en dag 7. Dat geldt ook voor onze leerlingen.
Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, worden deze leerlingen niet toegelaten
op school. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men terug naar
school. Voor leerlingen in quarantaine zal voltijds afstandsonderwijs opgestart worden.
Mag ik er op aandringen dat iedereen zich strikt aan deze maatregelen houdt. Zo wordt de gezondheid en veiligheid van de leerlingen en het personeel niet nodeloos in gevaar gebracht.
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