
 

         Opwijk, 9 september 2020 

Betreft: corona – maatregelen 

 

Beste ouders, 

 

We zijn ondertussen een weekje bezig met het schooljaar. Alles lijkt voorlopig vlot te lopen. Het 

enige wat we zelf als minder positief ervaren, is het afhalen van de kinderen. 

Daarom hadden we ons systeem graag als volgt aangepast:  

★ TRAJECT VOOR (GROOT)OUDERS MET ENKEL KLEUTERS 

 binnen door grote poort speelplaats  

 buiten via  poortje speeltuin 

 
 

★ TRAJECT VOOR (GROOT)OUDERS LAGERE SCHOOL en LAGER+BROER/ZUS bij KLEUTERS 

 binnen door grote poort speelplaats  

 buiten via grote poort speelplaats 

 

 

 

 

WACHT TOT DE FIETSERS VOORBIJ ZIJN OM DE SCHOOL TE VERLATEN !!! 

 

We hadden dit graag vanaf vrijdag uitgetest, in het weekend met de juffen geëvalueerd om vanaf 

maandag definitief vast te zetten. 

Mogen we vragen om grootouders of volwassenen die uw kind ophalen op de hoogte te brengen van 

deze regeling? 

Ik wou ook nog vermelden dat we zeker een mondmasker dragen, de afstandsregels te respecteren 

en voor wie kan, omdat uw kind tot 16u toch gratis opgevangen wordt, eventueel 10 minuutjes later 

komen halen. Dat kan ook geen kwaad hé!        



Een tweede probleem dat opduikt: Wat met zieke kinderen? 

Eerder gaven we een stappenplan mee met wat wij op school volgen. Toch is het zeer moeilijk, voor 

iedereen, om in te schatten wanneer de situatie te gevaarlijk is. 

Wanneer uw kind één van volgende “hoofdsymptomen” heeft, moet uw kind thuis blijven: 

 

Bij kleinere symptomen als hoofdpijn, keelpijn, klein hoestje, een loopneus, …. vragen we om de 

huisarts te raadplegen (kan ook telefonisch) om na te vragen of uw kind (en broers of zussen) op 

consultatie moet(en) gaan. Vraag dan ook raad aan uw huisarts over het – al dan niet – naar school 

gaan. De huisarts is nl. de specialist en kent vaak ook de medische voorgeschiedenis van uw kind.  

Probeer ons altijd, desnoods via mail, op de hoogte te houden over de reden van de afwezigheid van 

uw kind.  

Bij twijfel of bij vragen kan je ook altijd onderstaande website raadplegen: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen 

Bij een effectieve besmetting zal de CLB – arts bepalen wat er gebeurt met de klasgenoten en de 

klasjuf. Er volgen dan wellicht quarantainemaatregelen! Het CLB coördineert dan ook het onderzoek 

om te kijken welke contacten een hoog – of laagrisico vormen en organiseert evenzeer de contact - 

tracing. 

Ik  hoop dat deze afspraken iets meer duidelijkheid geven?! 

 

Indien er vragen of bedenkingen zijn, mogen jullie ons altijd contacteren. Mail – adressen van de 

klasleerkrachten staan ook bij “wie is wie” op de schoolwebsite! 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam en  

meester Jan 

Bastiaensen Jan 
Directie 
VBS ’t Luikertje 
www.tluikertje.be  
Nijverseelstraat 131 
1745 Opwijk 
052/35.04.41 
0478/50.83.78 
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