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Heffen 8 november ’21 

Beste ouders 

 

 

Vanmorgen misten we door besmetting of quarantaine 17 kinderen in de lagere school en 9 

kleuters. Dit betekent dat 11% van de kinderen meerdere dagen niet op school is. 

 

Het team doet wat mogelijk en zinvol is om onderwijs in de klassen en afstandsonderwijs te 

combineren. Hoeft het hardop gezegd dat dit niet de ideale situatie is?  

 

Vermoedelijk moeten we deze situatie de komende periode als het nieuwe normaal 

beschouwen. Door het nieuwe testbeleid worden enkel kinderen met symptomen getest.  

Contact-tracing en clb hollen dagen achter de feiten aan of kunnen hun werk niet doen. In 

de praktijk kregen we voor onze school nog niet één melding op hun initiatief door. Wanneer 

we zelf initiatief nemen, wordt een dossier niet afgewerkt. Zo wachten ouders van L6 nog 

sinds vorige woensdag nog steeds op codes voor testing… 

 

We gaan het dus samen moeten onder controle houden. Aarzel niet om contact op te nemen 

met de huisarts bij symptomen. Ouders ontdekten via zelftests ook reeds besmettingen bij 

hun kinderen. Beter een test teveel dan eentje te weinig als we de school in werking willen 

houden. Neem telefonisch contact met de school (0484 839927) bij een besmetting zodat 

we het overzicht kunnen bewaren. 

 

Alvast bedankt aan alle ouders die de voorbije weken initiatief namen.  

 

 

Belangrijk voor afstandsonderwijs:  

- doorgeven aan de klasleerkracht voor welke periode de kinderen afwezig zullen 

zijn. (begin- en einddatum) 

- wanneer de kinderen echt ziek zijn, verwachten we niet dat ze aansluiten. 

- als er behoefte is aan een laptop, laat je dit weten. 

- boeken en schriften kunnen ’s ochtends afgehaald worden aan de voordeur. 

- de frequentie van onlinemomenten wordt bekeken naar gelang de inhoud die in 

de klas aangeboden wordt. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Geert Mariën  

Directeur  
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