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Schooljaar 2020 – 2021 loopt stilaan op zijn einde…
Het was een zeer ongewoon jaar, dat vaak het uiterste vergde van:
√ kinderen en jongeren:
Mondmaskerplicht vanaf het vijfde leerjaar, slechts halftijds naar school kunnen gaan voor leerlingen uit de 2 de en
3de graad secundair onderwijs, in quarantaine geplaatst worden (soms zelfs meermaals), afstandsonderwijs, je
sociale leven “on hold” zetten,… Echt niet gemakkelijk…
√ ouders :
Jullie dienden een grote creativiteit en flexibiliteit aan de dag te leggen om thuiswerk te combineren met kinderen,
die afstandsonderwijs kregen, kinderen, die in quarantaine werden geplaatst, werkonzekerheid,…
√ scholen en onderwijzend personeel:
Corona zette heel het onderwijs op z’n kop. Op organisatorisch vlak een huzarenstukje om er steeds voor te zorgen
dat de geldende veiligheidsvoorschriften correct werden toegepast, dat leerlingen of klasgroepen, die in quarantaine werden geplaatst, afstandsonderwijs kregen, met hierbovenop de grote zorg om continu oog te blijven hebben voor het psychisch welbevinden van alle leerlingen en om leerachterstanden zoveel mogelijk te vermijden.
Mede namens ELZ Maasland willen wij jullie nogmaals WELGEMEEND EN OPRECHT BEDANKEN voor al jullie inspanningen
om de maatregelen op te volgen en zo je omgeving en kwetsbare mensen te beschermen, voor het volhouden en
doorzetten ondanks moeilijke momenten,…
Momenteel zijn we voorzichtig optimistisch.
De corona-besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dalen, ook in Limburg.
De covid-vaccinatiecentra draaien op volle toeren en de vaccinatiegraad stijgt week na week.
De versoepelingen zijn gestart, maar desalniettemin willen we toch graag een warme oproep doen aan iedereen :







Blijf voorzichtig en gooi niet onmiddellijk alle remmen los
Blijf de opgelegde maatregelen strikt respecteren, ook al ben je misschien reeds gevaccineerd
Vraag bij de minste symptomen het advies van je huisarts
Heb je symptomen, doe geen zelftest, maar contacteer je huisarts
Heb je symptomen, blijf thuis

Door SAMEN nog even vol te houden, kunnen we er toe bijdragen dat onze kinderen, jongeren en onze scholen het
schooljaar op een mooie manier kunnen afsluiten, dat laatstejaars leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs op
een mooie manier dit stuk van hun onderwijsloopbaan kunnen afronden,... en dat iedereen kan genieten van een
deugddoende en misschien zelfs “min of meer normale” vakantie.

VERRUIMDE OPENINGSUREN
TOT 31 AUGUSTUS 2021
Tot slot nog even dit:
Zie je het even niet meer zitten? Heb
je nood aan een luisterend oor? Ervaar je momenteel meer stress door
de omstandigheden, waarin we nu
moeten leven? Weet dat je niet
alleen bent.
Je kan terecht op CLB@chat.
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Voor iedereen een fijn einde van het schooljaar.

