Herdersem, 14 november 2021

Beste iedereen,

Exact een maand geleden ontvingen jullie van de school een brief met onze richtlijnen en
aanpak.
Corona heeft tussentijds een weg gevonden om onze school, onze gezinnen, onze
nevenactiviteiten binnen te sluipen. Er lijkt nauwelijks houden aan … .
We kunnen het jammer genoeg niet meer wegdenken uit ons schoolbeeld. Dagelijks
vernemen we nieuwe besmettingen binnen de gezinnen op onze school. We willen alvast
alle ouders bedanken om ons op de hoogte te houden zodat we de instanties kunnen
inlichten.
We dienen nog steeds als school de richtlijnen van het CLB op te volgen in samenspraak met
onze preventieadviseur. Aangezien we moeten wachten op de resultaten kunnen de
richtlijnen steeds veranderen. We kiezen ervoor om geen onnodige mails te versturen die
nadien achterhaald zijn. De situatie kan immers snel veranderen.
Wat kan u als ouder doen?
-Voelt uw kind zich onwel? Vertoont het symptomen? Hou het alsjeblieft thuis.
-1 kind positief getest in eenzelfde klas? Het CLB verstuurt een brief verhoogde
waakzaamheid met richtlijnen. Vertoont uw kind symptomen? Contacteer direct de
huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies.
-4 kinderen met een positief resultaat in eenzelfde klas? De klas gaat meteen in
quarantaine. Het CLB verstuurt een brief met de richtlijnen. U volgt uitdrukkelijk de
richtlijnen van het CLB en niet van contact tracing.
-Heeft uw kind de afgelopen 180 dagen corona gehad? Dan wordt hij/zij niet als
risicocontact beschouwd. Een test is onnodig want deze kan vals positief zijn.
-Een ouder binnen het gezin positief getest? Het gezin blijft in quarantaine.
Ik wil jullie hierbij nogmaals melden dat we enkel de ouders van de getroffen klassen
contacteren en opvolgen.

Hopelijk kunnen we jullie met deze brief geruststellen. Alvast bedankt voor jullie
samenwerking en begrip. We vragen aan iedereen om waakzaam te blijven en een
mondmasker te dragen in de buurt van de school. Op deze manier hopen we een uitbraak te
vermijden zodat we de school volledig kunnen open houden.

Hartelijke groet,
Team VSH
De Coster Davinia

