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CORONANIEUWSBRIEF 27/01/2022
Beste ouders
Na overleg met de voorzitter van het schoolbestuur, geven we een overzicht van de nieuwe
maatregelen en een stand van zaken in onze school.
Kinderen, jonger dan 6 jaar:
•
•

testen
o bij ernstige symptomen
o bij lichte symptomen na contact met besmette persoon
thuis blijven
o in afwachting van het testresultaat
o bij een positief resultaat, 7 dagen quarantaine (doktersattest voor kleuters 3de kleuterklas)

Vanaf 6 jaar:
een huisgenoot is positief:
•

•

uw kind is tijdens de voorbije 5 maanden positief getest
o geen quarantaine, mogen naar school komen
o verhoogde voorzichtigheid
o verhoogde waakzaamheid
uw kind is niet positief getest gedurende de laatste 5 maanden:
o UW KIND MAG DE QUARANTAINE VERLATEN OM NAAR SCHOOL TE KOMEN

een kind met symptomen:
•
•

laten testen door een zorgverlener (PCR test)
o afwezigheidsattest van de huisarts
niet laten testen = 7 dagen thuis blijven (isolatie)

Risicocontact op school:
•
•

laag risico: geen test nodig, wel aangeraden
bij symptomen:
o laten testen door een zorgverlener (PCR test)
• afwezigheidsattest van de huisarts
o niet laten testen = 7 dagen thuis blijven (isolatie)
o bij een positief resultaat, 7 dagen quarantaine
• afwezigheidsattest van de huisarts

De regel om een klas dicht te doen vanaf 4 besmettingen vervalt.
De noodremprocedure kan in heel uitzonderlijke gevallen geactiveerd worden.
Bij afwezigheid van de leraar kan de klas thuis gezet worden uit overmacht. Bijvoorbeeld wanneer er
geen vervanging mogelijk is.

Onze school maakt deel uit van Scholengroep Dirk Martens
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STAND VAN ZAKEN OP ONZE SCHOOL
Kleuteronderwijs:
Iedereen aanwezig behalve de kinderen die om één of andere reden thuis moeten blijven:
•
•

Een positieve test bij de kleuter zelf
Gewoon ziek zijn

Voorlopig zijn er geen personeelsproblemen.
Lager onderwijs:
L1: juf Kaatje donderdag- en vrijdagnamiddag afwezig. Intern opgelost, leerlingen blijven op school.
L2: juf Valerie afwezig tot …
➢ Leerlingen blijven deze week thuis
➢ Maandag terug naar school
➢ Indien juf Valerie niet hervat zal juf Dora in de klas staan

L3 en L4: Enkele leerlingen blijven thuis wegens besmetting of een andere reden.
L5A: juf Marjan vrijdag afwezig, geen vervanging wegens personeelsgebrek. Leerlingen blijven vrijdag
thuis wegens overmacht.
L5B, L6A en L6B: Enkele leerlingen blijven thuis wegens besmetting of een andere reden.
Juf Salie, onze zorgcoördinator in het lager onderwijs is afwezig. Wordt intern opgelost.
We proberen om alle kinderen zo goed en zo kwaad mogelijk op te vangen, maar slagen er door
personeelstekort niet altijd in. In uiterste nood roepen we overmacht in. Onze verontschuldigingen
hiervoor.

Schoolbestuur, directie en schoolteam
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