Tienen , 11 maart 2020

Beste ouder
Beste leerling

Als directie van GO! atheneum Tienen en GO! TintelStroom volgen wij alle maatregelen tegen het
coronavirus nauwgezet op. Sinds gisterenavond gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking.
Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale
overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.
Wij hebben de organisatie van onze infovoormiddag op zaterdag 14 maart nauwkeurig afgetoetst aan
de nieuwe criteria. Hoewel het hier om een bijeenkomst gaat van een grotere groep mensen, schatten
we in dat deze personen niet tot de risicogroep behoren. Bovendien start op 16 maart de officiële
inschrijvingsperiode. We schrijven in vanaf 07.00u. We beschouwen het informeren en inschrijven van
onze toekomstige leerlingen dan ook als een kerntaak van de school.
We hebben besloten de infovoormiddag te laten doorgaan, maar wijzigen enigszins de formule. Het
infomoment voor ouders, de proeflessen en infobeurs gaan door, het ontbijt wordt geannuleerd. Wij
ontvangen u graag vanaf 09.00u, het infomoment start om 09.30u, het einde is voorzien omstreeks
12.00u.
We willen benadrukken dat alleen mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de schoolkeuze en/of
nog extra informatie wensen, naar de infovoormiddag mogen komen. Indien u reeds een studiekeuze
heeft gemaakt, dan is het niet nodig om aanwezig te zijn op de infovoormiddag. De school zal op 14
maart ook een telefonische infolijn ter beschikking stellen voor eventuele vragen van 09.30u tot 12.00u
op de nummers: 016 78 18 30 en 016 78 18 37. Bovendien kan u alle informatie m.b.t. de school en
het studieaanbod terugvinden op de website (www.atheneumtienen.be en www.tintelstroom.be).
We raden ten stelligste af dat senioren en mensen met een verminderde immuniteit naar het
infomoment meekomen.
Uiteraard hebben wij er begrip voor dat elke ouder individueel zal inschatten of het in zijn/haar situatie
geoorloofd is om aanwezig te zijn. Wij staan ter beschikking om ook buiten dit infomoment tijdens de
schooluren alle informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groeten
Heidi Humblet
Directeur GO! atheneum Tienen
Directeur GO! TintelStroom
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