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Update coronavirus 
In onze school werd bij een leerling een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Via deze weg willen we 
jullie informeren over de maatregelen in onze school.  
 
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 besmette leerling en het gezin in quarantaine te plaatsen. Men 
stelt vast dat het om een laag risico gaat. Dit wil zeggen dat de kans klein is dat andere kinderen ook besmet 
geraken.  
 

De kinderen van het derde leerjaar kunnen gewoon naar school komen. Ze worden echter gevraagd om hun 
sociale contacten te beperken gedurende 14 dagen na het laatste contact met de leerling die besmet werd. Even 
dus geen hobby’s meer en geen contact met (kwetsbare) familieleden of vrienden. Huisgenoten van kinderen 
van het derde leerjaar moeten hun contacten niet extra beperken.   
 

Kinderen van het derde leerjaar die voor of na schooltijd in de Bezige Bij blijven zijn nog steeds welkom voor 
opvang. Ze blijven echter wel buiten op de speelplaats en maken geen huiswerk in de klassen. De leerlingen van 
het derde leerjaar nemen de komende weken geen deel aan de Sportsnack.  
 

We vragen jullie 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.  
 
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 ouders ongerust zijn. Graag roepen we op tot het blijvend navolgen van alle maatregelen in 
het belang van ieders gezondheid. Samen slaan we ons hier doorheen.  
Heb je nog vragen of bedenkingen? Aarzel niet om ons te contacteren via info@scharrel.be.  
 

 
 
 
 

 
 


