
Informatiefje 10 – 30 november 2021 

 

Kalender 

Donderdag 2 december: bezoek Vlaams Parlement 5abc / medisch schooltoezicht 4b / typeles 

Maandag 6 december: de enige echte sint komt op school! 

Dinsdag 7 december: medisch schooltoezicht 1a en 5a 

Donderdag 9 december: medisch schooltoezicht 4c 

Vrijdag 10 december: musical Daens 5abc en 6abc 

 
Coronamaatregelen 
Hierbij een overzicht van de maatregelen: 

 Geen zwemmen tot aan de kerstvakantie. 

 Voor eendaagse uitstappen volgen we de regels uit de brede samenleving. We bekijken 
alles per uitstap. 

 Ouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen op school. Wens je iets af te geven? 
Dan kan dit steeds aan het raam van het secretariaat. Gelieve ook de olvp-bel te 
gebruiken indien je de school wil betreden. 

 Vanaf 3 besmettingen in een klas treedt de noodremprocedure in werking (tot nu toe 
was dat vanaf 4 besmettingen). 

 Het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker in de klas. 

 Vergaderingen en oudercontacten moeten digitaal doorgaan. 

 In elk lokaal komt een CO2-meter. 

 De school blijft inzetten op handhygiëne. 

 Het sinterklaasfeest kan doorgaan, wel in de eigen klasbubbel en in openlucht. 

Quarantaine 

 Stuur je kind zeker niet ziek naar school. 

 Contacteer je arts als je kind symptomen vertoont zoals koorts, moeilijk ademen, vaak 
hoesten,… 

 Verwittig onmiddellijk de school indien je kind een hoogrisico-contact heeft gehad of 
positief heeft getest. Wij bedanken jullie alvast voor de goede communicatie indien deze 
nodig was.  

 De quarantaine start vanaf de dag na het verhoogde risico en duurt maximaal 10 dagen. 

 Kinderen onder 12 jaar: indien het contact buiten het gezin plaatsvond, dan kan de 
quarantaine beëindigd worden op basis van een negatieve PCR-test die op zijn vroegst 
op dag 1 wordt uitgevoerd. Indien het contact binnen het gezin plaatsvond of tijdens 
een activiteit met overnachting, dan duurt de quarantaine 10 dagen met een 
mogelijkheid om deze te beëindigen op dag 7 mits een negatieve test. 


