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Update coronavirus 
De stagiaire van de tweede kleuterklas kreeg vandaag een positief testresultaat op Covid19. De stagiaire was 
afgelopen donderdag voor het laatst aanwezig op school. Dit weekend werd ze getest op Covid19. De uitslag van 
deze test was negatief. Gisteren werd ze opnieuw getest met een positief resultaat als gevolg. Een aantal 
maatregelen werden opgelegd voor de kleuters van de tweede kleuterklas.  
 
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 beslist om de kleuters van de tweede kleuterklas in quarantaine te plaatsen. 
Men stelt vast dat het om een hoog risico gaat, dit is standaard voor kinderen in de kleuterschool.  
De kinderen moeten thuis blijven tot 7 dagen na de eerste ziektesymptomen bij de besmette persoon. In dit 
geval blijven de kleuters thuis tot en met donderdag 15 oktober 2020. We begrijpen dat quarantaine voor één 
dag wat vreemd overkomt. Toch zijn we genoodzaakt om we de maatregelen die werden opgelegd correct op te 
volgen.  
 

Ook na de periode van quarantaine is het nodig om waakzaam te blijven. De kleuters van de tweede 
kleuterklassen mogen vanaf vrijdag 16 oktober 2020 terug naar school, maar moeten tot en met donderdag 22 
oktober 2020 andere contacten beperken (net zoals onze leerlingen van het 3de leerjaar). Even dus geen hobby’s 
meer en geen contact met kwetsbare familieleden of vrienden. Ook enkele collega’s van het lerarenteam moeten 
bovenstaande maatregelen strikt opvolgen.  
 
Wat met de voor- en naschoolse opvang? 
 

De richtlijnen voor kinderopvang zijn anders dan de richtlijnen die we als school moeten volgen. Dit kan 
verwarrend overkomen bij ouders. Als school adviseren we om kinderen die een verhoogd risico vormen niet 
naar de voor- en naschoolse opvang te laten gaan. Ferm laat deze beslissing, volgens hun voorschriften, bij de 
ouders en de huisarts. We vragen jullie om hier plichtsbewust mee om te gaan. Op die manier kunnen we 
besmettingen in onze school zoveel mogelijk vermijden. In de Bezige Bij laten we kinderen die een verhoogd 
risico vormen enkel buiten spelen.  
 
Blijf voorzichtig! 
 

Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt vernomen.  
We begrijpen dat dit voor heel wat ouders 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. 
 
 

We hopen dat het aantal besmettingen in onze school beperkt blijft…  
Blijf de maatregelen goed opvolgen en wees voorzichtig allemaal! 

 

 
 
 
 


