
Woensdag 26 januari ’22 – De Parel: Coronamaatregelen 

 

Beste ouders 

  

De coronamaatregelen op school worden versoepeld: alleen kinderen die 

besmet zijn of coronasymptomen vertonen, moeten nog thuisblijven. Een klas 

moet niet langer in quarantaine wanneer minstens vier leerlingen positief 

testen. Dat hebben de verschillende ministers van Onderwijs en 

Volksgezondheid van ons land beslist op de Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid (IMC). 

  

Ook na een hoogrisicocontact binnen het gezin mogen leerlingen van de 

basisschool naar school blijven gaan.  In dit laatste geval willen we vragen 

extra voorzichtigheid aan de dag te leggen.  Een zelftest op zeer regelmatige 

basis lijkt ons in dit geval aangewezen!  

Om een vlotte overgang van de oude maatregelen naar de nieuwe te 

garanderen, willen we voorstellen dat deze laatste regel in werking treedt 

vanaf dinsdag 1 februari (vrijdag 28 en maandag 31 januari zijn immers vrije 

dagen voor onze leerlingen). 

  

Via deze weg willen we nog even extra aandacht vragen voor de nog steeds 

geldende maatregelen: 
• ALLE kinderen vanaf het eerste leerjaar dragen in de binnenruimtes van de 

school een mondmasker.  De kinderen brengen zelf een mondmasker 

mee.  Wanneer kinderen geen mondmasker bij hebben zal de school een 

mondmasker ter beschikking stellen tegen een vergoeding (€ 1).  Dit wordt 

verrekend via de schoolfactuur. 
• Mondmaskers moeten op zeer regelmatige basis ververst worden.  
• Ouders die de school betreden dragen altijd een mondmasker. 
• Kleed je zoon of dochter warm aan!  We zetten sterk in op ventilatie waardoor 

ramen en vensters bijna constant open staan. 
• Stuur kinderen die ziek zijn of zich ziek voelen NIET naar school!  
• Verwittig steeds de school indien uw kind afwezig is. 

  

We willen het virus zo veel mogelijk buiten onze schoolmuren houden.  We 

hopen dat we hiervoor op ieders medewerking kunnen rekenen! 

  

Ten slotte was er vandaag ook nog goed nieuws over meerdaagse 

activiteiten.  Deze zouden onder bepaalde voorwaarden opnieuw mogen 

doorgaan.  

Morgen zullen we meer informatie inwinnen bij de vereniging van 

openluchtklassen.  Van zodra er meer nieuws is, zullen we hierover 

communiceren. 
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