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Maasmechelen, 28 november 2021 

Corona: Nieuwe afspraken 
 
Beste ouders: 
Afgelopen vrijdag kregen de scholen vanuit de regeringen nieuwe regels opgelegd. Het 
schoolbestuur van KBM-Z maakte daarbij aansluitend op een directieraad nieuwe afspraken. 
Deze gelden (voorlopig) tot aan de kerstvakantie.  
Info krijgt u via Classroom voor het lager en via Gimme voor de kleuterafdeling. 
 
Goed om weten: 

1) Het busvervoer valt weg vanaf dinsdag 30 november.  
2) De voor- en naschoolse opvang mag niet meer. Vanaf dinsdag 30 november is alleen 

nog vervroegd toezicht vanaf 08.00 uur en verlengd toezicht tot 15.30 uur.  
3) Alle kinderen eten in de eigen klas en spelen zoveel mogelijk buiten tijdens de pauzes. 

Voorzie aangepaste kleding. Let op met regen en koude.  
We vragen ouders die dat kunnen hun kind om 12.05 uur uit school te halen en om 
13.00 uur terug te brengen.  

4) De algemene veiligheidsregels voor ouders blijven heel belangrijk: verplichte 
mondmaskers, afstand houden, handhygiëne, … . 

5) Het zwemmen en bezoeken aan de schouwburg gaan niet door. 
6) Ouders mogen alleen nog na afspraak naar school komen. Zij bieden zich steeds aan 

achter de desk bij de ingang van het secretariaat. 
7) Oudercontacten zullen digitaal georganiseerd worden.  

 
Ook heel belangrijk: 

1) Klasgroepen worden binnen zo weinig mogelijk gemengd. 
2) Kinderen die ziek zijn blijven thuis. 
3) Verwittig steeds de school bij afwezigheid via 089 76 08 32 of info@detriangel.be en 

vermeld de reden. 
4) Volg de quarantaineregels strikt op. 
5) Bij twijfel contacteer uw huisarts of de school. 
6) Bij meerdere besmettingen (minimum 3) moet een klas in quarantaine. De school 

contacteert jullie dan. Indien er één of twee besmettingen zijn krijgt de klas een brief 
van verhoogde waakzaamheid mee.  

7) Afstandsonderwijs (indien mogelijk) gebeurt via Classroom.  
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