Beste ouder
Hopelijk kon u al genieten van gezellige feestdagen in eigen bubbel en werd het een deugddoende
kerstvakantie.

Sinds de start van het schooljaar
-

registreren we alle afwezigheden van leerlingen die ziek zijn en mogelijke Covid-19symptomen vertonen.

-

worden kinderen preventief in quarantaine gehouden als er een coronatest binnen het gezin
werd gedaan. Zij mogen dan terug naar school komen zodra een negatief testresultaat kan
worden meegedeeld. Via ons digitaal Classroomplatform werken leerlingen dan thuis aan
schooltaken.

We merkten dat ouders positief reageerden op deze preventieve voorzorgsmaatregel en begrip
toonden voor onze werkwijze. We waren hierdoor in staat om alle klassen draaiende te houden en
de mogelijkheid op besmettingen in de school, maar ook bij gezinnen te beperken.

Na de herfstvakantie
vernamen we echter van ouders, maar ook via leerlingen dat zij weet hadden van mensen die
werden getest, maar de school niet inlichtten en hun kind naar school lieten gaan.
We kregen ook soms kinderen met koorts ’s morgens aan de schoolpoort.
We begrijpen dat opvang organiseren niet evident is, zeker niet aan het einde van een kalenderjaar
wanneer er haast geen verlofdagen kunnen ingepland worden. Toch zal het voor iedereen nog even
volhouden zijn. De handen in elkaar slaan en samen doorzetten.

Bij de start na de kerstvakantie
maken we ons zorgen om ouders en kinderen die tijdens de voorbije 2 weken een vakantie in het
buitenland hebben doorgebracht.
Ook het Overlegcomité van de Belgische overheid deelde deze zorg en heeft woensdag 30 dec. de
regels rond reizen verstrengd:
-

Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoog-risicocontacten.
Iederéén die terugkeert van een vakantie van meer dan 48 uur in een rode zone zal verplicht
in quarantaine moeten gaan.
Zij moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. De quarantaine
kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Het is in ieders belang dat we elk besmettingsgevaar vermijden. Een eventuele uitbraak bij leerlingen
en/of schoolpersoneel zou een mogelijke sluiting van klassen en/of zelfs de ganse school kunnen
betekenen. Zeker na deze kerstvakantie en de aanwezigheid van de erg besmettelijke virusvariant
maakt ons extra waakzaam. We dringen daarom aan op nauwgezette naleving van deze
maatregelen. We rekenen erop dat elke ouder zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt en alle
nodige info aan de school meldt om mogelijke besmettingen en de evolutie hiervan binnen de
schoolpopulatie in kaart te brengen en te houden.

Vanaf 4 januari 2021 werken we met verplichte meldingsfiches
U kan deze ook op de website van de school terugvinden.
Verplichte melding terugkomst uit het buitenland
Gebruik dit formulier:
https://docs.google.com/forms/d/1pdNtIdZWHea7xte2YUvzkqq0L1IrH9sAHM96LCRFM-c/edit
Melding van Covid-19 test binnen het gezin
Bij afname van een test binnen het gezin blijven alle kinderen uit het gezin verplicht in
quarantaine. Zij kunnen pas terug naar school komen nadat een negatief testresultaat aan de
school wordt voorgelegd.
Gebruik dit formulier:
https://docs.google.com/forms/d/1BPHJTiXQ4IZrILokh5xyt1AmVmqC9bm97C44TpT0pKA/edit
Bedankt voor uw medewerking en begrip.
Een nieuw jaar, een uitrollend vaccin, nieuwe moed, … samen sterk!

Met vriendelijke groet,
meester Kris
directeur Cade

