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Update corona 
Gisteren hebben we jullie op de hoogte gebracht van een vermoedelijke besmetting met het coronavirus bij onze 

kinderverzorgster. Helaas is de uitslag van de PCR-test positief. Een aantal maatregelen werden daarom opgelegd 

voor de kleuters van de eerste kleuterklas. Via 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 opdracht van een kinderverzorgster vraagt fysiek contact (helpen bij het toiletbezoek, verzorging van kleuters, 
luiers verschonen,…). Om die reden stelt men vast dat het om een hoog risico gaat voor de kleuters van de eerste 
kleuterklas. De geraadpleegde artsen hebben beslist om de kleuters in quarantaine te plaatsen.  
 

De betrokken ouders worden gevraagd om hun kind te laten testen. De testing is niet verplicht maar sterk 
aanbevolen. We zien regelmatig kinderen die geen enkel symptoom vertonen en toch positief testen. Dit heeft 
grote gevolgen voor de verdere verspreiding van het virus.   
Ook na de periode van quarantaine is het nodig om waakzaam te blijven. De kleuters van de eerste kleuterklas 
mogen uit quarantaine na een negatief testresultaat (vanaf vrijdag 7 mei 2021) of aan het einde van de 
quarantaineperiode (op dinsdag 11 mei 2021).  Tot en met vrijdag 14 mei 2021 moeten ze hun contacten 
beperken.  
 
 

We begrijpen dat dit een zeer vervelende situatie is. Toch vragen we jullie begrip en medewerking  

om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven in het belang van ieders gezondheid.  

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Samen geraken we hier doorheen! 


