
Beste  ouders, 
 

De herfstvakantie loopt op zijn einde.  We kijken er naar uit, dat de kleuter- en lagere school op 
maandag 16 november volledig zal opstarten.   
De reeds eerder genomen maatregelen blijven van kracht als we terug opstarten.  
Het basisonderwijs zal opstarten in code ORANJE. Dit is een code die aangeeft dat het virus aanwezig is 
en we bijzonder voorzichtig moeten blijven.  Wij vragen dus aan iedereen om het mondmasker te 
dragen, geregeld de handen te wassen en voldoende afstand te houden van elkaar.   Zo is de kans dat de 
school open mag blijven tot aan de kerstvakantie groter.   Dat blijft ook nu ons doel. 
Hieronder verduidelijk ik graag een aantal punten.   Als er hierna nog wijzigingen worden doorgevoerd, 
zal ik die zo snel mogelijk melden via mail. 
 

Mag ik mijn kind, na 16 november, thuishouden als de school terug open gaat? 
•   Neen!  Je mag je kind niet thuishouden.  Tenzij je een gegronde reden hebt.  

Bijvoorbeeld: Je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek, het behoort tot de 
risicogroep.  Of de arts vindt dat je kind moet thuis blijven. 

•   Thuisblijven zonder gegronde reden is spijbelen. Ben je ongerust over de gezondheid   
   van je kind?  Is je kind bang om terug naar school te gaan?  Neem dan contact op met de  

klastitularis, de zorgcoördinator, het CLB waarmee we samenwerken op onze school.  Dan 
zoeken we samen naar een oplossing.  

•   Opgelet! Gaat je kind een lange tijd niet naar school?  Dan kan je geen kinderbijslag meer 
   krijgen (groeipakket). 

 

Waarom gaan de lessen op school door? 
• Kinderen van de kleuter- en lagere school kunnen wel degelijk besmet worden. Dat werd deze 

week nog gemeld na een onderzoek van KUL (Universiteit Leuven) en Sciensano.  Er wordt 
voorlopig nog van uit gegaan dat ze elkaar niet vaak besmetten.  Grote broers en zussen en 
ouders zijn echter wel stevige verspreiders.  Dus voorzichtig blijven en afstand houden bij het 
brengen en het afhalen, blijft noodzakelijk.  

•  Zijn er toch kinderen besmet?   De overheid kan iedereen die contact had met het kind,  
  nu snel waarschuwen. Zo raken er minder snel anderen besmet. 

 

Ik kom terug van een reis uit het buitenland. Wat moet ik doen? 
• Vul een formulier ( https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form ) 

in binnen de 48 uur voor je aankomst in België.  Krijg je een bericht dat je kind moet getest 
worden en in quarantaine moet?  Verwittig dan meteen het schoolsecretariaat. 

• Bezorg het bevestigingsbericht aan het secretariaat.  Je kind is nu wettig afwezig. 
 

Gaan de leerlingen nog zwemmen? 
• Helaas is het zwembad in Ekeren gesloten. Ook in Nederland is het zwembad volledig gesloten 

tot en met woensdag 18 november 2020.  De zwemlessen komen hierdoor te vervallen.  Tot 
nader order kiezen wij er in onze school voor om alle zwemlessen te schorsen tot aan de 
kerstvakantie. 

 

Wie draagt er een mondmasker op onze school?  
• De leerlingen van onze basisschool dragen geen mondmasker. Ook als ze 12 jaar zijn of ouder. 
• Het personeel draagt bijna overal een mondmasker.  

•  Wanneer draagt het personeel dan geen mondmasker? 
o tijdens de middagpauze, als ze op veilige afstand neerzitten. 
o als ze in contact komen met kleuters, ook als ze geen afstand kunnen houden. 
o als ze (vooraan) lesgeven in de klas. Dan dragen de leerkrachten een spatscherm.  Dan 

moet  het personeel wel 1,5 meter afstand houden van de leerlingen en van collega’s. 
Anders is een mondmasker wel verplicht. 

• Ouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze hun kinderen brengen en ophalen. Ze 
dragen ook een mondmasker als ze het domein van de school betreden (Schoolstraatje).  

 

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form


 
Wist je dit? 

• Het is wetgeving dat als kinderen toekomen op school of als kinderen de school verlaten, 
iedereen, binnen een straal van 200 meter rond de school, een mondmasker moet dragen. 

 

Is er nog een aandachtspunt voor ouders? 

• We merken dat alle ouders hun best doen om de maatregelen correct op te volgen. Dat 
waarderen wij enorm.  Bij het afhalen van de kleuters willen wij echter nog wat bijsturen.  
Iedereen schuift met voldoende afstand aan tot aan de zwarte poort maar éénmaal ouders de 
luifel bereiken, merken we soms dat het wat te druk wordt en afstand houden moeilijker blijkt te 
zijn.  Daarvoor vragen we ieders aandacht.  Gelieve ook hier voldoende afstand te bewaren.  U 
mag de klinkers onder de luifel niet betreden als u uw kind komt ophalen.  Enkel bij het afzetten. 

 

Wat als mijn kind ziek wordt op school? 

• De school contacteert je om je kind op te halen. 
• Het personeel brengt je kind naar een apart lokaal. Daar kan je je kind ophalen. Het lokaal en het 

materiaal dat je kind aanraakte, worden ontsmet. 
• Bel de huisarts. Laat je kind testen. Heeft je kind Corona? Dan wordt iedereen met wie je kind 

contact had gecontacteerd.  

• Stuur nooit een kind naar school dat ziekteverschijnselen heeft! 
 

Mag mijn kind traktaties meenemen naar school voor zijn verjaardag? 
We verstrengen hier opnieuw de afspraken. 

• Je mag traktaties meegeven.  
• Als je een traktatie meegeeft, maak die dan niet zelf, zoals zelfgebakken cake of cupcakes. 
• Welke traktaties zijn veilig?  Denk aan traktaties in een verpakking. Zo is er minder kans op 
 besmetting. 
• Was je handen voor je de traktaties koopt en afgeeft. 
• Het hoeft niet altijd eten of drinken te zijn. In plaats van een traktatie voor de leerlingen kan je 

ook kiezen voor een cadeautje voor de klas. ( bv. een puzzel, een boek, een gezelschapsspel, een 
aankoopbon, ... )  

 

Mogen schoolraden, oudercomité’s en ouderraden doorgaan op school? 
• Neen!  We organiseren de bijeenkomsten digitaal, als het kan. 

 

Hoe spreek ik met mijn kind over corona? 
• Luister naar je kind. 
• Laat je kind vertellen over zijn gevoelens. 
• Vertel wat we kunnen doen om onszelf te beschermen. 
• Zeg enkel wat je zeker weet. 
• Vertel ook positieve dingen. De overheid neemt maatregelen om ons te beschermen. Dokters en 
 verpleegkundigen verzorgen zieken. 

 

Hoe zorg je goed voor jezelf? 
• Op de website  https://checkjezelf.be  vind je tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te 

blijven zorgen.  
• Kinderen vinden hulp op de website https://www.noknok.be . 

 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
Jan De Belder 
Directeur 

https://checkjezelf.be/
https://www.noknok.be/

