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Beste ouders
Vandaag vernamen we dat nog een kleuterjuf (van de 3-jarige kleuters in afdeling centrum)
positief testte op corona.
U kent de procedure inmiddels. We namen alle nodige stappen en lichtten de gekende instanties in.
Het contactonderzoek werd gevoerd, waarna alle hoogrisicocontacten werden gewaarschuwd en in
quarantaine geplaatst.
Meer bepaald zijn alle kleuters van de eendjes- en de schildpaddenklas nu in quarantaine. Vrijdag
zullen zij een coronatest laten afnemen. Bij een negatief resultaat mogen zij terug naar school
komen.

Stand van zaken in GBR
Momenteel zijn er 2 kleuterjuffen en 7 kinderen van de lagere afdeling (centrum) in isolatie omdat
zij positief getest hebben op corona.
5 leerkrachten, 13 leerlingen, 4 kleuterklassen en 1 klas van de lagere afdeling werden beschouwd
als hoogrisicocontact en werden daardoor in quarantaine geplaatst.

Crisisoverleg
Vandaag vond een crisisoverleg over de situatie in GBR plaats. Hierbij waren vertegenwoordigers
van het gemeentebestuur (d.i. het schoolbestuur), de gemeentelijke crisiscel, het CLB, Agentschap
Zorg en Gezondheid, de preventieadviseur en de directeur van de school aanwezig.
Alle gegevens i.v.m. de besmettingen in onze school werden tijdens dit overleg geanalyseerd. Men
besloot dat de besmettingen verspreid voorkomen in de school maar dat deze geconcentreerd zijn
in slechts drie gezinnen plus één vriendinnetje. Bovendien kunnen alle besmettingen in GBR
gelinkt worden aan dezelfde besmettingshaard buiten de school. Wellicht werd dus geen
enkel kind op school besmet.
Hieruit werd algemeen geconcludeerd dat er momenteel geen medische reden is om bijkomende
klassen te sluiten. Uiteraard volgen we de situatie nauwkeurig op en blijven we alert voor
eventuele bijkomende besmettingen.
We zijn zeer opgelucht dat we de school (voorlopig) open kunnen houden. We doen ons
uiterste best om de afwezigheid van 7 leerkrachten op te vangen. Voorlopig lukt dit ons nog, al is
het geen makkelijke puzzel. We proberen hierbij om aan elke klas zo weinig mogelijk leerkrachten
te koppelen om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.
U kan ook helpen! Houd uw kinderen thuis bij ziektesymptomen (hoesten, keelpijn,…) en laat ook
uw jonge kinderen testen indien ze symptomen vertonen. Houd ons steeds op de hoogte.

Heet van de naald
We vernemen net via de media dat de lagere afdeling vanaf maandag 29 maart de deuren moet
sluiten. De details hierover delen we u zo snel mogelijk mee.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u verder nog vragen of bezorgdheden hebt!
We danken u allen nogmaals voor het begrip, het vertrouwen en het naleven van de maatregelen.
Vriendelijke groeten
Guy Mermans
Meer informatie vindt u hier:





Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14 689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

