Mechelen,
Zaterdag 8 januari 2022

Beste ouders

We willen het jaar alvast starten met iedereen een gelukkig, hoopvol en vooral een gezond 2022 te wensen. Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar de (meeste) corona-problemen achter ons laten. Bij de
start van het tweede trimester is corona jammer genoeg nog alom tegenwoordig. We willen met deze
brief dan iedereen een overzicht van de maatregelen meegeven.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste hoe
de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie zal uitzien
in de scholen.
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Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind tot op een bepaalde hoogte te beschouwen als laagrisicocontacten.
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in
quarantaine.
De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun
kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
De ministers roepen ouders ook op hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo
dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief
elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen
worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro
voor een sneltest bij de apotheek.
Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte
te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen. Hou er rekening mee dat ramen en deuren van onze klaslokalen maximaal zullen
open staan. Kleed je kind dus nog steeds warm aan.
Via de site Welzijn en Gezondheid van de Vlaamse Overheid vind je actuele info betreffende
testen en quarantaine.

Samen met jullie hopen we dat we zo snel als mogelijk weer terug kunnen naar het “oude normaal”.
We zijn ervan overtuigd dat we deze terugkeer kunnen realiseren door zo goed mogelijk de maatregelen op te volgen. We willen dus een oproep doen om samen met ons nog even vol te houden. Samen
komen we er zeker!
We wensen alle kinderen (en hun ouders) alvast een fijn, leerrijk en vooral een gezond vervolg van dit
schooljaar.
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