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Update corona 
Zaterdag werd bij een leerling van de eerste kleuterklas een besmetting met corona vastgesteld. Zoals eerder 
aangehaald zijn de maatregelen vanuit het CLB bijzonder verwarrend. 
Vandaag hebben we vanuit de school contact opgenomen met de coördinator van het CLB in Hoogstraten om 
onze bedenkingen bij de aanpak van de afgelopen dagen aan te kaarten. De persoon in kwestie is hierover verder 
in gesprek gegaan met de coördinator van de contact tracing bij het CLB, enkele medewerkers werden 
aangesproken.  
 

Het CLB erkent dat er een fout is gebeurd bij de inschatting die zaterdag werd gemaakt. Dit heeft als gevolg dat 
alle kleuters van de eerste kleuterklassen alsnog in quarantaine moeten en getest zullen worden. Deze test zal 
aanstaande donderdag plaatsvinden. Het CLB heeft besloten om voor de testing van de eerste kleuterklas een 
testbus naar school te laten komen.   
We betreuren dit te moeten communiceren en rekenen op een meer gelijkgerichte aanpak in de toekomst. 
 
Nieuwe besmettingen 
Vanmorgen hebben we melding gekregen van enkele nieuwe besmettingen. Het gaat om een leerling van het 
zesde leerjaar. Deze leerling was de afgelopen dagen afwezig. Hierdoor zijn er geen verdere gevolgen voor de 
leerlingen van onze school. 
 

Ook in de derde kleuterklas is er een bijkomende nieuwe besmetting. Er werd opnieuw hoog risico vastgesteld 
voor alle kleuters van de derde kleuterklas. Aangezien de kinderen reeds in quarantaine zitten, werd de datum 
voor de tweede test verplaatst. De code die de ouders hiervoor per sms ontvangen hebben blijft geldig.  
 
 

Namens het Scharrelteam willen we jullie graag bedanken voor jullie medewerking en begrip.  

Het zijn bijzonder moeilijke tijden. Samen kijken we uit naar betere tijden…  

Blijf ondertussen voorzichtig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.   


