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        Gentbrugge, 8 januari 2022  

Beste ouders, 

 
Allereerst wil ik jullie mijn beste wensen overbrengen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie allen 
hebben kunnen genieten van warme familiemomenten en fijne feesten. Maak ook van 2022 een 
mooi jaar met fijne momenten met iedereen die je dierbaar is.  
 
Graag informeer ik jullie over de schoolwerking vanaf 10 januari. Deze liggen in lijn met de werking 
van voor de kerstvakantie. 
 
We hopen alvast zo weinig mogelijk geconfronteerd te worden met een quarantaine of een sluiting 

door een tekort aan personeel.  

Bedankt om deze door te nemen en op te volgen.  

 
Klaswerking 

De klas = de bubbel  
 
Binnen in de gebouwen zien we de klas als de bubbel. Klasoverschrijdende activiteiten zijn 
momenteel niet toegelaten.  
De lessen levensbeschouwing werden aangepast naar inter levensbeschouwelijke lessen waardoor 
de klasgroep behouden blijft.  
 
De mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar blijft behouden. Dit is geen evidente maatregel. We 
vragen jullie om uw kind van een eigen mondmasker te voorzien. De school heeft in nood reserve 
mondmaskers voorhanden.  
Op de speelplaats en tijdens de LO lessen hoeven de kinderen geen mondmasker te dragen.  
 
We blijven aandacht hebben voor een goede ventilatie van de lokalen en ruimtes. De school beschikt 
intussen ook een groot aantal meettoestellen waardoor we nog meer kunnen inzetten op een goede 
controle van de waarden in onze lokalen. 
 
Daarnaast ontsmetten of wassen onze leerlingen hun handen bij het binnenkomen van de klas. 
 
Maaltijden  

We blijven de warme maaltijden aanbieden in de eetzaal. Leerlingen die boterhammen eten 
nuttigen dit in de klas. Soep bieden we niet aan bij de leerlingen die boterhammen eten.  
 
Opstart en afsluiten schooldag  

Ouders respecteren bij het afzetten en ophalen de social distance en wachten geduldig hun beurt af. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van de speelplaats. Het is wenselijk dit 

ook reeds te dragen aan de schoolpoorten op de drukke momenten.  
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Voor- en naschoolse opvang in nood 

We vragen met aandrang enkel gebruik te maken van de opvang wanneer het echt niet anders kan. 
Enkel zo kunnen we opvang veilig blijven aanbieden voor wie het écht nodig heeft.  
 
In onze voor- en naschoolse opvang kunnen we niet per klasbubbel werken binnen in de 
verschillende ruimtes. Vandaar ook het belang om deze groepen zo klein mogelijk te houden. We 
spelen zoveel als mogelijk buiten, zorg dus voor aangepaste kledij.  
 
 
Wat bij ziekte of quarantaine? 

Breng bij elke positieve test binnen het gezin de school op de hoogte. Hou kinderen ook thuis in 
afwachting van het resultaat van iemand uit het gezin die getest wordt. Zo kunnen we nog sneller 
schakelen indien nodig.  
 
Als school communiceren wij bij een eerste positieve melding binnen een klasgroep. Jullie ontvangen 
dan als ouder de richtlijnen rond verhoogde waakzaamheid die 2 weken geldig zijn.   
 
Vanaf een vierde positieve melding binnen de klas, gaat de volledige klas voor 5 dagen in 
quarantaine.  
 
Graag doen we een extra oproep om zieke kinderen thuis te houden en vraag advies aan je huisarts.  
 
 
Vriendelijke groeten 
 

Delphine Standaert en Thomas Desimpelaere 
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