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Hoeleden, 27 januari 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF

COVID-19 UPDATE
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de
ministers van Onderwijs besliste gisteren over enkele aanpassingen
van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht
op onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in
basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen
vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.
Dit verandert er:
De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet
vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf
vandaag in het basis- en secundair onderwijs. Scholen waar nu al een
of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is
zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school
kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan
worden tot sluiting van een klas wegens overmacht.
Leerlingen van de basisschool mogen na een hoogrisicocontact
binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan.
De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen
onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden
beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden.
Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone
contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel
door.
Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen:
ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke
contacten.
WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOL?
- Gisterenavond vertelde ik jullie al in een mail dat we vandaag, n.a.v.
de beslissingen van het overlegcomité, de school terug zouden open
stellen voor kinderen die (niet ziek/niet positief getest) in
quarantaine zitten!
- Leerlingen die ziek zijn (koorts, lamlendig, je weet het misschien
nog van enkele jaren geleden!) die blijven thuis. Ga naar de dokter of
als het niet te erg is hebt u 4 briefjes van maximaal 3 dagen die u als
ouder zelf mag schrijven.
- Leerlingen die positief testen (ook op een zelftest) blijven thuis en
u neemt contact op met de dokter.
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- We blijven inzetten op ventilatie, gelieve de kledij in deze koude
dagen dan ook aan te passen.
We blijven inzetten op mondmaskers (vanaf 6j) wanneer de 1.5m
afstand niet kan gegarandeerd worden.
We blijven inzetten op de monitoring met de CO2-meters in elk
klaslokaal.
- In praktijk is het zo dat we ook de leerlingen van de lagere school
terug kunnen laten zwemmen (dat starten we pas vanaf 31/1 terug
op). Mondmaskers blijven ook hier nodig.
- Andere activiteiten waar we klasgroepen moeten mengen kunnen
we ook organiseren.
We blijven dit echter doen met de grootste voorzichtigheid!
Dus ventileren, mondmaskers en fysieke contacten maximaal
beperken.
- Ouders en derden blijven nog steeds mondmaskers dragen op
school. Zij kunnen de school nog steeds enkel betreden mits afspraak.
- Bij twijfel of vragen wendt u zich best tot uw huisarts.
De beslissing van de huisarts is doorslaggevend uiteraard.
KAMPEN (Info en ischrijven via link)
Krokus
Kamp Kortenaken in de Vruen tijdens de krokusvakantie!
Zomerkamp
typ10 (leren typen vanaf 9 jaar)
Genk
Tienen
Diest
Leuven
DATA
7 februari 2022: Facultatieve verlofdag (school dicht)!
8 februari 2022: Dikketruiendag (info volgt)!
21 februari 2022: De week tegen pesten (info volgt)!
25 februari 2022: Carnaval (info volgt)!
26 februari t.e.m. 6 maart: Krokusvakantie!
LUIZEN
Er zijn terug luizen gesignaleerd!
Gelieve uw kind na te kijken en te behandelen.
Luizen shampoo is goed, natkammethode is effectiever (intensiever).
VOLG DEZE LINK
Of onmiddellijk naar filmpje!
CONTACTGEGEVENS
• 016771572
• 0498771265
• directeur@toverpotlood.be
• FONDS
Vriendelijke groeten
Yves Petré
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