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Beste ouders,
In eerste plaats hartelijk dank voor jullie begrip en het snelle schakelen omtrent de
sluiting van de kleuterschool. Dat dit geen evidentie is, besef ik als geen ander.
Intussen ben ik volop bezig om op alles een antwoord te krijgen en probeer ik
oplossingen te vinden voor deze ongewone situatie. Ook meteen een rechtzetting uit
vorige briefing. Onze kleuters moeten NIET worden getest ! Kinderen uit Vlinders en
Eendjesklas moeten wel in quarantaine en bij symptomen is een doktersbezoek
raadzaam. Onze andere kleuters kunnen vanaf morgen worden opgevangen op school
indien er geen opvang kan worden voorzien thuis. Het gemeentebestuur voorziet
vrijwilligers die hiervoor kunnen instaan. Er werd reeds een link gestuurd met de nodige
info voor onze kleuters, met uitzondering van de eendjes en vlinders gezien zij sowieso
thuis moeten blijven. Warme oproep wel om ook andere kleuters zoveel mogelijk thuis
te houden.
Onze kleuterleidsters hebben vandaag reeds een coronatest achter de rug. Zij moeten
echter 2 keer worden getest en tussen de twee testen moeten er 9 dagen zitten.
Vandaar kunnen we de school ten vroegste openen op maandag 21 september. Deze
datum is ook aangepast tov vorige briefing.
Ik kreeg van vele ouders reeds vragen en wil hieronder graag mijn antwoorden
bundelen. Deze antwoorden kwamen tot stand door bevraging bij dokter, mediwet en de
arbeidsgeneesheer.
Kinderen uit andere leerjaren, broers en/of zussen, vrienden van, leerkrachten uit het
lager onderwijs, … worden aanschouwd als laag risico en kunnen gewoon naar school
komen. Ook de lln van het 6e die tijdens de middag helpen bij de kleuters vormen geen
probleem. Iedereen die geen nauw contact heeft gehad met een persoon die positief
heeft getest vormt geen risico. Ook voor de mensen van het middagtoezicht is er geen
risico.
Zodra er iets in deze communicatie wijzigt, zal ik jullie spoedig opnieuw briefen.
Nogmaals dank voor jullie begrip,
Mvg ,
Smet Tom, directeur

