Waarover gaat deze brief?
Aanpassing richtlijnen rond quarantaine + mondmaskers.

Beste ouders,
Via deze brief informeren wij u graag over de richtlijnen rond COVID.
Heeft u een vraag? Mail secretariaat.dewegel@coltd.be of bel 09 377 29 65
We zijn bereikbaar tijdens de schooluren vanaf 8:00u tot 17:00u.
Met vriendelijke groeten,
Directieteam basisscholen KABOE
Hoelang duurt de herfstvakantie?
Op maandag 8 november gaat onze school terug open.
De herfstvakantie start op vrijdagavond 29 oktober.
De school zal gesloten zijn tot en met zondag 7 november.

Moet mijn zoon/dochter in het 5de en 6de leerjaar een mondmasker dragen?
Ja, in het 5de en 6de leerjaar dragen de kinderen een mondmasker van
zodra ze het schoolgebouw binnengaan. Op de speelplaats en in de
sportlessen hoeven ze het niet te dragen mits er voldoende afstand is. In
de klas mag het mondmasker af van zodra er voldoende afstand is.

Graag een 2-tal mondmaskers per dag voorzien voor in de boekentas!
Moeten personeelsleden van de school een mondmasker dragen?
Onze leerkrachten, vrijwilligers, ondersteuners,… adviseren wij ten sterkste om een
mondmasker te dragen als de afstand niet kan gegarandeerd worden. Bij het lesgeven als de
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leerkracht vooraan staat en de kinderen op veilige afstand zitten, mag een leerkracht het
mondmasker even afzetten.

Wat met oudercontacten?
Oudercontacten gaan bij voorkeur digitaal door.

Wat met ouders op school?
De aanwezigheid van ouders wordt BEPERKT op school. Moet u wel op school zijn als
bijvoorbeeld leesouder? Dan draagt u een mondmasker, houdt u zoveel mogelijk afstand en
ontsmet u de handen.

Mijn kind kwam in contact met iemand die besmet is en wordt als hoog risico contact
beschouwd, wat moet ik doen?
Binnen onderwijs volgen wij het advies van het CLB. U laat uw zoon/dochter testen en in
afwachting van de resultaten blijft uw kind thuis. Testte uw kind negatief? Dan mag het terug
naar school. Bezorg ons steeds de testresultaten via secretariaat.dewegel@coltd.be

Zal mijn kind of de klas in quarantaine moeten bij besmetting in de klas?
Vanaf 8 november worden leerlingen basisonderwijs enkel nog getest als ze symptomen
vertonen. Vanaf dan zal er bij 4 of meer besmettingen in de klas overgegaan worden
tot het protocol bij clusteruitbraken. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt
geplaatst.

Wat moet ik doen als mijn zoon/dochter ziek is?
Bel steeds de huisarts.
Uw huisarts zal oordelen of een test al dan niet nodig is.
Stel dat een test nodig is, dan mailt u of bezorgt u het resultaat steeds aan de school.
Mailen kan u op info.dewegel@coltd.be of secretariaat.dewegel@coltd.be
Verwittig steeds de school via telefoon op het nummer 09 377 29 65 (vanaf 8:00u).

