NIEUWSBRIEF: nieuwe coronamaatregelen
Roeselare, 22 maart 2021

Geachte ouder
Beste leerling(e)
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs, moeten wij onze schoolorganisatie
herzien.
Een belangrijke regel is dat de klassen indoor strikt gescheiden moeten blijven. Dit heeft als gevolg dat wij vanaf
dinsdag 23 maart geen studie op school kunnen organiseren – dit in tegenstelling tot onze eerdere
communicatie en mogelijkheid tot inschrijving voor de namiddagstudie.
De examens kunnen wel doorgaan zoals gepland. De leerlingen van de eerste graad blijven op school tot
11.55 u. De leerlingen van de tweede graad kunnen na hun examen al vanaf 11.05 u. naar huis
vertrekken of om 10.00 u. in geval van een studiebeurt. Ouders die dit niet wensen, gaven dit aan in het formulier
bij de vorige nieuwsbrief. De leerlingen van de derde graad komen enkel in de namiddag vanaf 13.10 u. naar
school voor contactonderwijs.
Het schoolrestaurant en de refters blijven gesloten tot aan de paasvakantie. Wie op school wenst te eten,
brengt zijn lunchpakket mee en moet dat zoveel als mogelijk buiten opeten. Leerlingen van de tweede graad
eten hun lunchpakket op dinsdag 23 maart in hun klasbubbel.
Op donderdag 1 en vrijdag 2 april worden de leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer op school
verwacht. Voor de eerste graad wordt op 2 april om 14.00 u. een contactmoment via Teams georganiseerd. Voor
de tweede graad gebeurt dat op 2 april om 15.30 u.
Op donderdag 1 april is er een volledige dag contactonderwijs op school voor de derde graad.
Op vrijdag 2 april is er les op school tot 15.00 u. De leerlingen van de derde graad moeten die dagen
hun lunchpakket meebrengen en nuttigen dat in de klasbubbel.
We beseffen dat deze nieuwe maatregelen een grote impact hebben op de organisatie van elk gezin, maar hopen
te kunnen rekenen op jullie flexibiliteit. Onze noodopvang blijft beschikbaar. Daartoe neemt u telefonisch
contact op met de directie via het nummer 051 26 47 26.
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