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Vrijdag 3 december 2021 

 
Beste ouders 
 
Hopelijk slaken jullie nu, samen met ons team, een zucht van verluchting. 
Gelukkig moeten we niet slag om slinger sluiten. 
Gelukkig mogen we nog verder onderwijzen op school. 
Hopelijk blijven we wel in staat om dit te kunnen organiseren ( hebben we niet te veel 
besmettingen bij  kinderen, ouders, leerkrachten ). 
Dit is elke dag wel een beetje bang afwachten.  
Daarom zijn we blij dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt: geen zieke kinderen op school 
en de school steeds verwittigen bij ziekte. 
 
Ik heb nog geen officiële bevestiging ontvangen, maar lees in de nieuwsberichten al 
aanwijzingen waarmee we vanaf maandag rekening zullen houden. 
 

- Kinderen moeten voortaan vanaf zes jaar al een mondmasker dragen op school. 
Vergeet dit niet mee te geven ( stop een reservemondmasker in de boekentas ). 
D.w.z. dat dit voor alle leerlingen van de lagere school geldt. Kleuters, die in de loop 
van dit schooljaar ook zes worden, behoren – tot wat ik nu weet – NIET tot die 
doelgroep. 

- CO2-meters worden verplicht op school. Wij hadden ook het vorige schooljaar CO2-
meters op school en voerden metingen uit. 
Sinds deze week waren we al begonnen met systematisch te meten, te evalueren en 
te reageren. Zorg er dus voor dat je kind voldoende warm gekleed gaat, ventileren 
blijft de boodschap. 

- Een klas zal sneller in quarantaine moeten gaan. Dat zal gebeuren vanaf twee 
besmettingen per klas. Hier zit dan ook de link naar de verantwoordelijkheid van de 
hele bevolking. Houd je aan de regels. 
Daarnaast hoop ik van ganser harte dat i.g.v. quarantaine onze samenleving niet 
verstard en verhard. We hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. 

- Afstandsonderwijs, verschillend van quarantaine, behoort nog steeds tot de 
mogelijkheden die het schoolbestuur kan uitschrijven bij overmacht. 

- Het kleuter- en lager onderwijs sluiten de klassen vanaf 18 december. Er komt een 
vakantie van drie weken. 

 
Wij overleggen nu nog met de leraren van de lagere school i.v.m. de proefwerken op school 
– de rapporten. Versnellen kan niet de bedoeling zijn. Afschaffen is dan ook geen goed idee. 
We houden jullie, ten laatste maandag, hiervan op de hoogte. 
 
Indien er iets wijzigt, houd ik jullie dit weekend op de hoogte. 
Ik gebruik hiervoor het makkelijkst de mail, facebook en website. 
 
Mvg 
 

 
 
Ann Jespers 


