
Beste (groot)ouders, 
 

Door de circulatie van coronavarianten blijft voorzichtigheid geboden.   Ik blijf u op de hoogte houden van de huidige 
coronamaatregelen die door de overheid worden opgelegd alsook de extra maatregelen die onze school neemt.   
Regel nr. 1 = Wat moet je doen als je kind, of iemand onder hetzelfde dak, ziekteverschijnselen vertoont? 
Stuur je kind dan zeker niet naar school!  Neem contact op met de huisarts en breng de school meteen op de hoogte.  
 

Mag het basisonderwijs voorlopig nog open blijven?  Ja! 
Reden van de minister: tijdens de noodzakelijke noodopvang zouden teveel leerlingen uit verschillende klassen en scholen 
gemengd worden. De minister denkt dat de leerlingen leerachterstand oplopen. Deze beslissing staat echter onder druk 
wegens tal van uitbraken in basisscholen.  Onze school wil er naar streven om, met uw hulp, veilig open te blijven.  
 

Zijn er nieuwe Corona-afspraken?  Ja!  
De huidige maatregelen blijven bestaan maar er zijn enkele bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen. 
De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd.  De 
besmettingen in enkele naburige scholen stijgen lichtjes.  Daarom is waakzaamheid van iedereen geboden.  

 

Mag je vanaf woensdag nog reizen naar het buitenland?  Neen!   
Vanaf woensdag 27 januari tot 1 maart mag je enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. Je moet hiervoor 
een verklaring op eer hebben.        Wat is een essentiële reden?  
• Dwingende gezinsredenen, bv. een kind of partner bezoeken, een huwelijk of begrafenis van nauwe familie bijwonen, 
• humanitaire redenen, bv. om een medische reden, om een oudere persoon te helpen, 
• professionele redenen, studieredenen, inwoners aan de grens, andere dringende redenen. 

We rekenen op ieders burgerzin om de veiligheid van onze leerlingen, hun gezin en hun grootouders te verzekeren. 
 

Wat wijzigt er aan de quarantaine?    De isolatietijd wordt verlengd van 7 naar 10 dagen. 
Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien i.p.v. zeven dagen moeten isoleren. 
Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen.  Als er iemand binnen het gezin, 
of onder hetzelfde dak, getest moet worden, mogen de kinderen pas terug naar school nadat er een negatief resultaat 
wordt afgeleverd.   Als er iemand positief is binnen het gezin, of onder hetzelfde dak, blijven de kinderen thuis.  Je wacht 
dan af tot de laatste symptomen van de ziekte bij dit gezinslid verdwenen zijn. Daarna start pas de quarantaineperiode van 
tien dagen van uw kind.  Na deze extra tien dagen mag uw kind pas terug naar school.  
 

Wat vraagt onze school aan de leerlingen van het 6de leerjaar? 



Vanaf dinsdag 26 januari vragen we in onze school aan de leerlingen van het zesde leerjaar uit voorzorg een 
mondmasker te dragen.   Concreet dragen deze leerlingen dan een mondmasker: 

o In de klas en in alle andere binnenruimtes, maar niet op de speelplaats.  
Meester Wilfried zal hen leren om correct om te gaan met een mondmasker zodat het een absolute meerwaarde is.  
De komende dagen volgt er overleg van de overheid over het dragen van mondmaskers in de basisscholen.  Wij wachten 
deze beslissing echter niet af.  Ongeacht de beslissing vragen wij aan leerlingen van het 6de leerjaar om tegen dinsdag een 
mondmasker te dragen op school zoals hierboven beschreven.  Na de krokusvakantie wordt deze maatregel geëvalueerd.  
Als de overheid dit beslist voor meerdere leeftijdsgroepen, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. 
 

Wat met vriendjes uit de buurt? 
• Ik vraag u hierbij bijzonder waakzaam te zijn en geef u daarom de aanbeveling mee om kinderen, die niet uit 

hetzelfde gezin komen of naar dezelfde school gaan, enkel buiten met elkaar in contact te brengen. Een 
overnachting bij een vriendje wordt in deze periode afgeraden.  

 

We volgen bovendien de huidige veiligheidsmaatregelen extra goed op: 
• We vermijden indoor zo veel mogelijk intensief contact tussen verschillende leeftijdsgroepen. We beschouwen elke 

leeftijdsgroep in de lagere school als één bubbel. In de kleuterschool vermijden we enkel indoor langdurige 
samenwerking tussen de leefgroepen. We blijven extra aandacht besteden aan contact tussen volwassenen in refter, 
leraarslokalen ... en overleg gebeurt digitaal. Fysiek vergaderen mag nog altijd niet. 

• We ventileren voldoende.  
• Ouders zijn momenteel niet toegelaten op school.  Bijgevolg kunnen opendeurdagen niet fysiek plaatsvinden.   

Scholen mogen enkel ouders ontvangen voor een rondleiding of een inschrijving te formaliseren. Op onze school 
krijgen nieuwe ouders voorlopig geen rondleiding meer binnen de schoolpoort. Ze krijgen enkel een toelichting op ons 
straatje, buiten de lokalen en de schoolpoort. Dit werd in Ekeren netoverschrijdend afgesproken. 

 

Onze school blijft dus verder werken in ‘Fase oranje’. 
Is het schoolteam nog bereikbaar indien ik bezorgdheden heb? Zeker!  
Maar spijtig genoeg mogen we u niet meer op school ontvangen. U maakt best een afspraak via mail. Activiteiten voor 
volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.  
 

Samen blijven we ons inzetten om veilig school te maken! 
Jan De Belder 
Directeur 
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