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In Vogelvlucht 

! Extra nieuwsbrief ! 
 
Beste ouders, 
 
 
Ongetwijfeld heeft u in de media gehoord dat de cijfers van de besmettin-
gen weer in stijgende lijn gaan.  Vooral bij kinderen blijkt de stijging 
groot.  Hierdoor heeft de overheid beslist om in het onderwijs enkele  
verstrengingen door te voeren. 
 
Voor het basisonderwijs houden deze verstrengingen in dat onze leerlingen uit het vijfde en zesde leer-
jaar verplicht mondmaskers dienen te dragen in onze school tot aan de paasvakantie. 
 
Het mondmasker wordt steeds gedragen: in de hele school, de klas en op de speelplaats. 
Deze regel geldt ook voor de kinderen die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang.  Ook daar 
dienen zij hun mondmasker te dragen.  
 
Mogen wij dan ook vragen om uw zoon of dochter uit het vijfde of zesde leerjaar vanaf morgen,   
vrijdag 19-03-2021 uw kind een mondmasker mee te geven naar school en dit voorlopig tot aan de 
paasvakantie. 
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Extra aandacht!  
 
Eventuele symptomen 
We willen toch nog even vragen om alert te blijven bij eventuele 
symptomen bij uw kind.  
 
Heeft uw kind last van volgende klachten, neem dan telefo-
nisch contact op met uw huisarts en laat uw kind thuis: 
· Koorts 
· Hoesten, problemen met ademhalen 
· Verkoudheid EN andere klachten: 

· Spierpijn 
· Ongewone vermoeidheid 
· Hoofdpijn 
· Geen eetlust 

· Niet meer goed kunnen ruiken 
 
 
Melden quarantaine of positief testresultaat ! 
 
Met regelmaat gebeurt het dat kinderen in quarantaine moeten omwille van het in contact gekomen zijn 
met een positief persoon. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan de leerkracht laat weten.  
Indien uw kind van de arts in quarantaine moet, krijgt u ook een quarantainebewijs van de dokter of con-
tacttracing. Dit bewijs is voldoende om de afwezigheid te wettigen. Wanneer uw kind terugkomt, bezorgt 
hij/zij dit aan de klasleerkracht.  
 
Moest uw kind zelf positief zijn, vragen we u dit onmiddellijk te laten weten. Op die manier kunnen ook 
wij handelen en contact opnemen met de VCLB arts om te kijken of er verder voor de school nog maatrege-
len getroffen moet worden. De VCLB-arts beslist over hoog– of laagrisico en de te nemen stappen voor een 
leerling, leerkracht of de school.  Indien er voor een leerling, klas of school maatregelen getroffen moeten 
worden, wordt naar de betreffende personen gecommuniceerd. 

Dankjewel ! 
 
Als school willen we jullie als ouders alvast hartelijk bedanken voor de inspanningen die ook jullie doen om 
mee de veiligheid van de kinderen en leerkrachten voorop te stellen. 
 
We hopen dan ook dat ieder van jullie gezond mag blijven! 


