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Oeganda in de school 
Vandaag ontvingen we in de school Valerie De Beuckelaer. Ze werkt niet alleen voor Broederlijk 
Delen, ze kan ook fantastisch vertellen hoe het leven in Oeganda is. Nog geweldiger: ze toonde ook 
heel duidelijk hoe het leven van de mensen, groot en klein, kan verbeteren, en ook verbetert dankzij 
de projecten van Broederlijk Delen. Het is net daarvoor dat we straks op pad gaan tijdens onze 
sponsortocht. Bedankt, Valerie. 
 
 

Peru in de klassen 
Een ander deel van de sponsortocht – maar dat hebben jullie allemaal op het sponsorblad gelezen – 
gaat naar Peru. Kris Lantin, de oprichter en de bezieler van Hijos del Sol, komt op 22 maart naar de 
lagere school om zijn projecten in geuren en kleuren voor iedereen duidelijk te schetsen. Ook Kris 
wordt voor zijn vrijwilligerswerk en zijn enthousiasme met applaus bedacht! 
 

 
Het zesde leerjaar zingt in Runkst 
Deze week bezochten de zesde leerjaren van Overbroek en Brecht Studio Globo in Hasselt. Het 
project “Achter de muur” was een grote ontdekkingsreis naar kansen die mensen wel of niet 
hebben, maar toch op fantastisch veel plaatsen kunnen plukken. Nog net voor het bezoek werd een 
strofe toegevoegd aan het protestlied van Maliko. Je kan lied en uitvoering bekijken en beluisteren 
via de blog: http://deheldenvanzes.skynetblogs.be 
 
 

Ach ja, of, hoera! 
Volgende week vrijdag is het rapportendag. Maar dat hadden jullie allemaal goed onthouden… 
Toch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://deheldenvanzes.skynetblogs.be/


 

Hoe zit het met de schimmelinfectie? 
 
Sinds enkele maanden is er in onze school een schimmelinfectie. De school schakelde het CLB in voor 
de bestrijding ervan. We volgen de officiële procedure: 
Een CLB-arts onderzoekt alle kinderen van de klas waarin melding is van de schimmelinfectie. De arts 
geeft een brief mee voor de ouders. Als het nodig blijkt, geeft de CLB-arts bovendien een verwijsbrief 
voor de huisarts mee voor verdere behandeling. Bij elke nieuwe melding komt de arts in de klas. 
Bovendien geeft het CLB aanbevelingen aan de school over te nemen maatregelen (bijvoorbeeld 
welke poetsproducten gebruiken, wat met de zwembeurten,…).  
 
Wat doet de school? Bij meldingen van de infectie, geven wij dit meteen door aan het CLB. De te 
nemen maatregelen die het CLB ons geeft, volgen we nauw op. Zo werd er tijdens de krokusvakantie 
grondig gepoetst en ontsmet. Bovendien kwam een arts van het Agentschap Zorg en Gezondheid na 
de krokusvakantie stalen nemen bij de besmette kinderen. Momenteel worden deze stalen 
verwerkt.  De ouders van kinderen waarbij een staal werd genomen, worden door het agentschap 
persoonlijk gecontacteerd.  
De school mag verder geen medische rol opnemen. Wij geven de informatie en de brieven die wij 
krijgen van het CLB aan de ouders door; vragen en zorgen van de ouders bezorgen wij aan het CLB. 
Omwille van privacy en beroepsgeheim hebben wij geen contact met bijvoorbeeld huisartsen.  
  
We hopen dat deze infectie nu onder controle is. We blijven waakzaam en vragen alle ouders hun 
kinderen regelmatig te onderzoeken op rode plekken en schilfers op de huid. In geval van twijfel 
raadpleeg je de huisarts. Met vragen kan je terecht bij ons CLB op het nummer 03 380 38 00 bij onze 
schoolarts dr. Katherin Marzol.  
 
Aangezien we dit probleem grondig willen aanpakken en het daarom belangrijk is dat iedereen goed 
geïnformeerd wordt, voorzien we bijkomend een infoavond met de artsen van het Agentschap Zorg 
en Gezondheid en het CLB. 
  

 
 


