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Beste ouders
Via de media vernam u ongetwijfeld het nieuws over de toenemende coronabesmettingen op de
scholen. Binnen het Vlaamse onderwijs werden daarom de volgende bijkomende maatregelen
genomen:




Indien een kind van de lagere afdeling positief test, worden de kinderen die naast dit kind
zitten in de klas, beschouwd als hoogrisicocontact. Dit betekent dat zij in quarantaine
moeten gaan en getest moeten worden. Indien er een besmetting is in de klas van uw kind,
wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht, zowel in het geval van laag als van hoog
risico.
Wanneer er een leerkracht of een kind uit het 5e of het 6e leerjaar besmet is of in
quarantaine gaat na een hoogrisicocontact, moeten alle kinderen van deze klas een
mondmasker dragen in de klas én op de speelplaats. U wordt hiervan verwittigd indien dat
het geval is. Zorg er dan als ouder mee voor dat uw kind dagelijks zijn/haar mondmasker
ververst en steeds een proper masker bij zich heeft. Wij voorzien mondmaskers voor de
kinderen die er geen hebben.

We herinneren u ook aan de reeds bestaande maatregelen:


We vermijden zo veel mogelijk contacten, zowel tussen verschillende klassen als contacten
met volwassenen. Daarom laten we geen ouders toe binnen de schoolpoorten, eten de
kinderen in hun klas of in kleine groepen in de refter, werden alle buitenschoolse activiteiten
afgeschaft,…
 Goed ventileren blijft belangrijk. Kleed uw kind(eren) warm aan, want de deuren en de
ramen staan vaak open.
 Indien er in uw gezin een coronabesmetting is, vragen we met aandrang om de directeur zo
snel mogelijk te verwittigen. Hij zal dan in overleg met het CLB beslissen wat er moet
gebeuren.
Voorlopig wordt de krokusvakantie niet vervroegd of verlengd. Indien dit wijzigt, of indien er nog
meer maatregelen genomen worden met betrekking tot onderwijs, brengen we u hiervan op de
hoogte.
Wellicht zal het Overlegcomité binnenkort officieel beslissen om ook strengere regels op te leggen
voor naschoolse activiteiten zoals sport en jeugdbewegingen. Kinderen zullen dan maximum 1
activiteit per week mogen kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, én naar de muziekles, én
naar de jeugdbeweging.
In onze school bleef het aantal besmettingen tot op heden zeer beperkt. Laten we allemaal de regels
nauwgezet blijven naleven, zodat we dat kunnen volhouden!
Vriendelijke groeten
Guy Mermans
Meer info nodig?



veel gestelde vragen van ouders én leerlingen over corona
www.info-coronavirus.be

