Beste ouder
Naar aanleiding van de (mogelijke) uitbraak van de Britse Covid-variant in de gemeenten Edegem en
Kontich, en de daar genomen maatregelen, hebben de burgemeesters van de Rupelstreek en
Aartselaar onderstaande sterke aanbeveling aan Cade bezorgd:


voor jongeren onder de 12 jaar de volgende 14 dagen geen buitenschoolse sport- of andere
groepsactiviteiten meer te organiseren.
jongeren vanaf het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker een mondmasker te laten
dragen.



Zij doen deze aanbeveling conform de adviezen van de veiligheidscel en het CLB.
Afhankelijk van de resultaten van de grootschalige tests in Kontich en Edegem wordt deze
aanbeveling misschien nog omgezet in een gebod, maar we rekenen nu al op ieders burgerzin.
Het incident in Edegem en Kontich leert ook dat het belangrijk is de quarantaineverplichtingen strikt
na te leven.
We beseffen dat dit geen eenvoudige maatregelen zijn, maar we hopen er zo alles aan te doen om
een verdere verspreiding van het virus en de sluiting van scholen te vermijden. Door het hanteren
van deze maatregelen proberen we de vaccinatiecampagne niet in het gedrang te laten komen. De
langverwachte vaccinaties moeten immers volgens planning kunnen doorgaan, willen we uitzicht
behouden op het hernemen van dat gewone leven waar we allemaal zo naar uitkijken.
Ook volgende extra maatregelen zullen in de school worden genomen:




Het dragen van een chirurgisch mondmasker i.p.v. stoffen masker voor de leerkrachten.
Het mondmasker wordt door de leerkracht op elk moment in de klas gedragen.
Contacten op korte afstand tussen leerkracht en leerling, minder dan 2 meter en meer dan
15 minuten, worden vermeden.

Met deze maatregelen willen we de besmettingen zoveel mogelijk proberen in te dijken en
vermijden dat er bij een besmetting grote groepen leerlingen in quarantaine moeten worden gezet.
Tot slot
Het dragen van een mondmasker door leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar is een aanbeveling
en geen verplichting. Indien u beslist dat uw kind op school een mondmasker zal dragen, vragen we
dat:





u uw kind duidelijk informeert over de hygiënische wijze waarop het mondmasker dient
gedragen te worden.
u zorgt voor een chirurgisch masker en geen stoffen masker.
uw kind ook een tweede mondmasker bijheeft voor een wissel rond het middaguur.
uw kind een afsluitbaar plastic zakje bijheeft om het gebruikte mondmasker op veilige wijze
op te bergen en thuis weg te werpen.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
Samen sterk!
meester Kris

