Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

16 april 2021
Beste ouders,
Maandag gaat het derde en laatste trimester van dit schooljaar van start.
We hadden gehoopt om dit trimester ‘normaal’ te kunnen starten, maar helaas beslist het virus hier alweer anders over.
Hoe dan ook, de school gaat weer open en alles wordt iets soepeler dan voor de paasvakantie.
Wat houdt dit concreet in?
1.

De eetzaal mag terug open.
Vanaf maandag 19/04/21 worden er opnieuw warme maaltijden aangeboden.
De kinderen zullen per klas zitten in de eetzaal.

2.

De kinderen van de derde graad blijven hun mondmasker dragen op school.

3.

De zwemlessen gaan opnieuw door.
Maandag 19/04/21 gaat het eerste leerjaar en het zesde leerjaar zwemmen, dit tot eind mei.
Gedurende de maand juni staat het vijfde leerjaar op de planning om te zwemmen.
Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie, bij veranderingen brengen we u zeker op de hoogte.
Het zesde leerjaar draagt hun mondmasker tot in de kleedkamer van het zwembad.

Verder blijven alle algemene maatregelen gelden:
-

handen wassen/ontsmetten
afstand houden aan de schoolpoort
mondmasker verplicht in en rond het schoolgebouw
circulatiesysteem voor het afhalen van kinderen
gesprekken met leerkrachten/directie na afspraak
zieke kinderen blijven thuis

We hopen snel nog wat versoepelingen te mogen aankondigen, zodat we dit schooljaar toch in schoonheid kunnen eindigen.
Laat ons daarom (hopelijk de laatste weken) nog eens extra ons best doen.
Bij vragen of onduidelijkheden kan u steeds terecht bij de directie.
Vanaf maandag 19 april 2021 is er een wissel in de begeleidsters van de opvang/middagtoezicht.
Jana Declercq koos voor een nieuwe uitdaging als ambulancier. We wensen haar heel veel succes en bedanken haar voor alle goede
zorgen!
Mieke Cools zal de ochtendopvang en het middagtoezicht van Jana overnemen. We wensen ook haar heel veel succes in deze nieuwe
uitdaging.
Vanaf maandag 19 april is er zwemmen voor de kinderen van het eerste én zesde leerjaar telkens op maandagvoormiddag.
Vriendelijke groeten,
Dirk en Isabelle
#samentegencorona
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