Geachte ouder,
Via dit schrijven willen we u melden dat er een leerling besmet is met corona in het
vijfde leerjaar B, in de klas van juf Laure.
We wensen het getroffen gezin een spoedig herstel toe.
Alle betrokken ouders met een kind uit klas 5B werden deze namiddag verwittigd via
mail en telefoon.
Eén besmette leerling in een klas van het lager onderwijs wordt beschouwd als laag
risico-contact.
Dit wil zeggen dat de leerlingen NIET in quarantaine moeten. De kinderen mogen
zonder verdere opgelegde extra maatregelen naar school komen.
De kinderen van klas 5B mogen echter geen buitenschoolse activiteiten (Chiro, sport
muziekschool, ...) volgen gedurende de komende twee weken en geen familiale
contacten hebben buiten hun gezin.
Verder moeten de ouders hun kind extra in de gaten houden en bij een vermoeden
van Corona een dokter raadplegen.
Indien er nog een bevestigde besmetting komt binnen de twee weken in deze klas,
moet de hele klas in quarantaine.
Omdat het gaat over een leerling uit de oudste groepen van de school, willen we als
school extra maatregelen opleggen voor de klas gedurende de komende twee
weken.
We willen u als ouder hiervan op de hoogte stellen, zodat u zich op maandag geen
vragen hoeft te stellen.
De kinderen uit klas 5B krijgen volgende extra maatregelen:
- ze dragen een mondmasker gedurende de volledige schooltijd, inclusief speeltijd
met andere kinderen.
- deze leerlingen zullen gedurende de volgende twee weken niet eten in de eetzaal.
Zij zullen als groep in hun klas eten.
Ik wil hierbij alle ouders en kinderen en juf Laure uit 5B bedanken voor hun begrip
voor de extra opgelegde maatregelen.
Wij begrijpen dat u door dit bericht extra bezorgd zal zijn als ouder. Toch willen we
vragen om uw kind niet onnodig thuis te houden.
Indien u dit toch wil doen, dan heeft u een doktersattest nodig. Anders is uw kind
onwettig afwezig.
Laat ons nog even volhouden om de opgelegde maatregelen door de overheid te
volgen en op die manier de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Dank voor uw begrip,
Met vriendelijke groet,
Heidi Van Nieuwenhuyze
directeur Sint-Jan Berchmans Basisschool Avelgem

