Nieuwsbrief 10 januari 2022

Wat een jaar al weer. We hadden het niet voor mogelijk gehouden dat corona er terug voor zou
zorgen dat zowel de school als de ouders, als de kinderen zoveel zouden moeten schakelen.
Maar het is ons gelukt, het is jullie gelukt!
SAMEN lukt het ons zeker ook in 2022!
Deze momenten doen ons telkens weer eventjes stilstaan,
ze doen ons ook beseffen wat een warme school we zijn.
Onze allergrootste wens voor komend jaar: laat ons verder GELUK delen!

- De brieven van het oudercontact gaan vandaag mee naar huis. Het digitale oudercontact
gaat door in de laatste week van januari.
- In de week van 24 januari is er GEEN studie.
- Er staat een vrije dag op maandag 31 januari 2022.

Een poging om de nieuwe coronamaatregelen te verduidelijken:
- De veiligheidsmaatregelen blijven op school dezelfde als voor de kerstvakantie. Dit betekent o.a. dat in
de klas het mondmasker vanaf het eerste leerjaar gedragen wordt. We blijven inzetten op het goed
ventileren van de klas. Elke klas beschikt over een CO2-meter. Trek tijdens de koudere dagen een extra
dikke trui aan!
- Dit zijn de gewijzigde quarantaineregels voor de basisschool:
✓ Kinderen vanaf 6 jaar met mogelijke symptomen van COVID-19 laten testen.
✓ Kinderen jonger dan 6 jaar worden getest bij ernstige symptomen of bij milde symptomen en bij
een contact met een bevestigd geval van COVID-19.
✓ In afwachting van het testresultaat blijft het kind thuis. Bij een negatief testresultaat kan het
kind terug naar school.
Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie.
- Leerlingen uit het basisonderwijs die op school in nauw contact kwamen met een besmette leerling
en zelf geen symptomen vertonen, worden als laagrisciocontact beschouwd.
- Als er binnen een bepaalde periode (+/-1 week) in één klasgroep 4 of meer besmettingen optreden,
treedt de procedure tegen clusterbesmettingen in werking:
✓ De hele klas sluit preventief gedurende 5 dagen.
✓ Leerlingen die beschikken over een geldig herstelcertificaat of die reeds in quarantaine waren
of die niet op school waren vooraf moeten niet (opnieuw) in quarantaine. Deze leerlingen
mogen naar school blijven gaan.
- Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind
op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze
volwassene.
- Wanneer een kind een hoogrisicocontact had buiten de schoolse context, mag het kind wel naar
school komen als het geen symptomen van COVID-19 heeft.
- Wanneer er een besmetting is binnen het eigen gezin, is deze uitzondering niet van toepassing en
gaat de leerling mee in quarantaine.

