Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 23 NOVEMBER 2021
Noodremprocedure
De afgelopen dagen zijn er nog heel wat berichten binnen gekomen van leerlingen en leerkrachten die besmet
werden met het coronavirus. Eerder hebben we jullie op de hoogte gebracht van de noodremprocedure voor de
leerlingen van het derde leerjaar. Ondertussen is de noodremprocedure ook opgestart voor de klassen van de
derde kleuterklas, het eerste leerjaar en het zesde leerjaar.
Wat betekent de noodremprocedure?
▪
▪
▪
▪
▪

De kinderen van de betrokken leerjaren blijven thuis en gaan in quarantaine.
Contacten met kwetsbare personen moeten worden vermeden.
De kinderen kunnen niet naar jeugdbeweging, sport- of andere buitenschoolse activiteiten.
De kinderen moeten niet getest worden als er geen symptomen zijn.
We voorzien afstandsonderwijs.

De kinderen van het eerste leerjaar moeten t/m zaterdag 27 november in quarantaine blijven. De klassen van de
derde kleuterklas en het zesde leerjaar zitten in quarantaine t/m dinsdag 30 november.
Crisiscel Hoogstraten
Vanavond kwam de crisiscel van Hoogstraten bij elkaar om de situatie van onze school te bespreken. Op dit
ogenblik zijn er geen aanwijzingen om verdere maatregelen te treffen. Ondanks het feit dat een aantal leerjaren
in quarantaine zitten, blijft het organisatorisch haalbaar om onze school open te houden.
Volg de gezondheid van je kind goed op
We merken op dat er nog steeds heel wat leerlingen getest worden. Blijf alert voor mogelijke symptomen (zoals
hoesten, zich grieperig voelen, koorts) en volg de gezondheid van uw kind goed op. Indien er symptomen
optreden, neem je contact op met de huisarts.
We vragen om steeds de richtlijnen vanuit de contact tracing op te volgen. Blijf zeker ook de school op de hoogte
houden van de maatregelen via de klasleerkrachten en het mailadres corona@scharrel.be. Ook bij melding van
een (nieuwe) besmetting vragen we om steeds dit mailadres te gebruiken.

Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!
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