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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 30 JANUARI 2021 

 
Update corona 
Helaas brengen we jullie vandaag opnieuw een update n.a.v. een positief testresultaat bij een van onze 
medewerkers van de voor- en naschoolse opvang in de lagere school (Bezige Bij). Een aantal extra maatregelen 
werden daarom opgelegd voor onze school. We kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral 
wenst te weten wat het effect op je kind zal zijn. Met deze brief willen we jullie informeren.  
 

Welke maatregelen worden er genomen?  
 

De school heeft, zoals de richtlijnen het voorschrijven, contact opgenomen met de preventiedienst en het CLB. 
De geraadpleegde artsen hebben vastgesteld dat volgende maatregelen genomen moeten worden…  
 

1. Voor enkele leerlingen werd een hoog risico vastgesteld. De ouders van de betrokken leerlingen werden 
telefonisch gecontacteerd door het CLB en de school. Deze leerlingen vormen een hoog risico en 
moeten in quarantaine.  
 

2. Voor alle leerlingen die afgelopen week aanwezig waren in de voor- en/of naschoolse opvang in de 
lagere school (Bezige Bij) geldt een laag risico. De activiteiten in de opvang gaan voornamelijk buiten 
door. Dit wil zeggen dat de kans klein is dat andere kinderen ook besmet geraken. Voor deze kinderen 
is verhoogde waakzaamheid noodzakelijk. Zij dienen volgende maatregelen te volgen tot en met vrijdag 
12 februari 2021.  

 

Beperk sociale contacten 
De kinderen die de afgelopen week aanwezig waren in de voor- en/of naschoolse opvang kunnen 
gewoon naar school komen. Andere contacten moeten wel beperkt worden. We vragen de leerlingen 
om de komende weken niet met andere personen af te spreken. Even dus geen hobby’s meer en geen 
contact met kwetsbare familieleden of vrienden.  
Huisgenoten moeten hun contacten niet extra te beperken. 
 

Volg de gezondheid op 
Voor kinderen en leerkrachten die zich niet ziek voelen raden we op dit moment enkel aan om alert te 
blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). Indien de symptomen 
optreden bij je kind, neem je contact op met de huisarts.  

 

3. Aangezien er strengere maatregelen gelden voor de leerlingen van de derde graad is er een bijkomende 
maatregel voor de leerlingen van het 5de leerjaar. Deze week waren er namelijk heel wat kinderen van 
het 5de leerjaar aanwezig in de Bezige Bij. Zij dienen een mondmasker te dragen tijdens de schooldag. 
Ook deze maatregel is van kracht tot en met vrijdag 12 februari 2021.  

 

Wat vertel je aan je kind?  
 

Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt vernomen. Benadruk 
dat er geen reden is om niet naar school te komen. 
 

We begrijpen dat dit een zeer vervelende situatie is. Toch vragen we jullie medewerking om de maatregelen zo 
goed mogelijk na te leven in het belang van ieders gezondheid.  
Heb je nog vragen of bedenkingen? Aarzel niet om ons te contacteren via info@scharrel.be.  
 

Graag willen we jullie bedanken voor jullie begrip in deze moeilijke tijden. 
Blijf goed zorgen voor jezelf en elkaar, wees voorzichtig…  

Samen geraken we hier doorheen!  

 


