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1. Laag risico op besmetting 

 

Juf Evelien testte positief en heeft op maandag 26 november allerlei lesopdrachten en 
bewakingsopdrachten op de school uitgevoerd. Omdat wij ons goed aan de maatregelen 
hebben gehouden, hebben alle leerkrachten en alle leerlingen een laag risico op 
besmetting. Er wordt gevraagd dat de kinderen en het team 14 dagen geen essentiële 
contacten hebben. Dat betekent dat bezoekjes en hobby's niet kunnen doorgaan tot 9 
november. 
 
2. Verlengde herfstvakantie 

 

Maandag en dinsdag, 9 en 10 november, blijven de scholen gesloten. Op die wijze 
overbruggen de scholen de duur van twee besmettingsperiodes. Laat ons hopen dat het 
virus daardoor een tikje achteruit wordt gedrongen. Op 12 november hopen we uiteraard 
iedereen gezond en wel terug te zien. 
 
3. Net op tijd 
 
Was u van plan om de foto’s van de schoolfotograaf te bestellen en is het nog niet gebeurd? 
Met de instructies en de code die u heeft ontvangen kan het nog tot 6 november.  
 
4. Studiedag 
 
Op 18 november is er een studiedag voor de leerkrachten over GDPR en privacy. Het 
coronavirus deed het onderwijs – volgens sommigen – eindelijk halsoverkop het digitale 
tijdperk induiken. Is het allemaal zo verstandig en veilig? Neen dus. Daarom hopen we op 
die dag flink de mogelijkheden en de grenzen te verkennen en te bespreken. Zoals op 
andere studiedagen mogen de leerlingen die dag thuis blijven.  
 
 
5. In quarantaine 

 
Wat als uw gezin omwille van een positieve test, of in afwachting van de testresultaten, in 
quarantaine gaat? Verwittig liefst de school en vermeld de duur van de afwezigheid van uw 
kind. Afhankelijk daarvan proberen we dan uit te zoeken hoe we de kinderen kunnen 
begeleiden. Vraag aan je huisarts een quarantaineattest. 
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4. Belangrijke data 

   

30 oktober Halloween volksspelen  

2 nov – 8 nov Herfstvakantie 

11 november  Wapenstilstand  

18 november Pedagogische studiedag  

24 november Kleine wieltjes 

 
 
 

 


