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Maandag, 26 oktober 2020 
 
Meneer, mevrouw, 
Beste ouders, 
 
Ook onze school kon ondanks alle veiligheidsmaatregelen spijtig genoeg niet gespaard blijven van 
het Corona-virus. 
Er is geen reden tot ongerustheid maar wij willen u vooral op de hoogte brengen van de huidige 
situatie. 
 
Vorig weekend hebben drie collega’s positief getest en twee van deze personen zijn ook ziek. 
Daarom hebben we uit voorzorg twee klassen van de afdeling type 2 in quarantaine geplaatst. 
In samenspraak met de CLB-verantwoordelijke hebben we uit veiligheidsoverwegingen deze 
beslissing genomen. Er zijn voorlopig geen kinderen die besmet zijn. 
 
Ook een turnleerkracht testte positief en zal voor de rest van de week thuis blijven. Zes andere 
collega’s die te nauw of/en langdurig contact met de besmette collega’s hebben gehad, moeten uit 
voorzorg ook thuisblijven omdat ze als hoog risico-contact worden beschouwd. 
 
Indien uw kind ziek is, zich niet goed voelt of bepaalde symptomen vertoont dan blijft het zeer 
belangrijk om uw zoon/dochter thuis te houden en ons zeker op de hoogte te brengen. 
 
Bovendien herhalen we dat u naar het secretariaat moet bellen als er in uw gezin een besmet 
persoon is. Uw kind moet dan ook een periode van 10 dagen thuis blijven. 
 
Ook herhalen we dat er maar één van de ouders op school mag komen voor een essentieel bezoek 
in school. Wij vragen u nogmaals uw kind af te zetten aan de schoolpoort. Enkel de ouders van de 
kleuters en leerlingen type 2 uit de blokken D en E (1 ouder per kind) mogen de leerlingen, die niet 
zelfstandig deze weg kunnen afleggen, brengen tot aan de poort van de speelplaats. 
 
Als we ons allemaal aan de richtlijnen houden dan kunnen we veel aan. 
 
Het bezoek van de schoolfotograaf van deze week wordt ook uitgesteld naar een latere datum. 
 
De herfstvakantie werd ondertussen verlengd tot en met 11 november. Deze keer mag er géén 
opvang in de school worden voorzien. 
 
Als u nog met vragen zit dan kan u de school contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten. 
Luc Piccard. 
Tel.: 011 22 98 93 (secretariaat) 
Mail: school@deberk.be 
 


