
Nieuwsbrief  
 

FEBRUARI-MAART 2019-2020 

Coronavirus 

In december 2019 meldden de gezondheidsautoriteiten in 
Wuhan, China, een cluster van patiënten met een 
longontsteking van onbekende oorzaak. Een nieuw type 
coronavirus werd geïdentificeerd als de oorzaak. Sindsdien 
heeft de epidemie zich verspreid naar vele landen op alle 
continenten.  
 

Als u net terug bent uit een land waar het virus circuleert én u 
vertoont symptomen zoals koorts, hoesten of 
ademhalingsproblemen, blijf dan thuis en neem contact op 
met uw arts om een raadpleging te regelen.  
 

De algemene bevolking kan het antwoord op de meest 
gestelde vragen terugvinden op https://www.info-
coronavirus.be/nl/ of kan bellen naar 0800/14689. 
 

Hieronder volgt nuttige informatie, die we ook op onze school 
meedelen en opvolgen. 

 

Basisregel gehandhaafd: wie geen symptomen heeft, mag 

blijven werken en naar school gaan! 

De basisregel blijft: zolang iemand geen symptomen heeft 

(zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), dan mag die 

persoon gaan werken of naar school blijven gaan. Als 

iemand symptomen vertoont, dan moet hij thuis blijven en 

de huisarts contacteren. 

 

Voor leerlingen betekent dat concreet (uit de nieuwsbrief 

van Agentschap Zorg en Gezondheid): 

  

►  

  

Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon naar school 

en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen 

symptomen hebben.  

  

►  

  

Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, 

moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, 

dan gaan ze niet naar school. Krijgen ze symptomen op school, 

dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden 

door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere 

opvolging en behandeling.  

  

Om te weten welke gebieden "hoogrisicogebieden" zijn, kun 

je terecht op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-

isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 

 

 

Misschien zijn er ouders die ongerust 

zijn. Op dit moment is er echter geen 

reden tot paniek.  

Als school volgen we de richtlijnen van 

het departement Onderwijs en 

Vorming en Buitenlandse Zaken. Ook 

het CLB volgt alles nauwgezet op.  

Indien er bijkomende informatie is, 

brengen we jullie op de hoogte! 

 
Maatregelen die de school neemt:  

- Elke ruimte is voorzien van ontsmettende 

handgel/ papieren zakdoekjes  

- Leerlingen/ ouders informeren over 

preventieve maatregelen zoals handen 

wassen (40 sec.), niet knuffelen, hoesten 

in elleboog… 

- Alle leerkrachten zijn alert voor 

mogelijke symptomen 

- Leerlingen/ ouders informeren over 

mogelijke besmettingen op de school 

 

Contactpersoon bij vragen of 

bezorgdheden: Elke Verstraete 

(directeur) – 09/252.38.15 

  

Nog eens op een rijtje! 

 

1. Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) 
je handen met water en zeep.  
2. Moet je hoesten? Doe dat in een 
papieren zakdoekje of in de binnenkant 
van je elleboog. 
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het 
niezen of snuiten en gooi ze weg in een 
afsluitbare vuilbak. 
4. Vermijd om handen en kussen te geven. 
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet 
naar het werk/ school! 
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke 
personen. 
7. Probeer erop te letten je gezicht zo 
weinig mogelijk aan te raken met je 
handen. 

 
Hopelijk blijven we gespaard van het 
Corona-virus binnen onze school en 
gezinnen! 
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https://www.zorg-en-gezondheid.be/?newsitem=400257f1-a3e4-4b73-8a9a-af3c44fbdbe2
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https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx


Planning maart 2020 

Maart 2020 

1 Zondag   

2 Maandag   

3 Dinsdag   

4 Woensdag NM Oudercontact L2 

5 Donderdag   

6 Vrijdag   

7 Zaterdag   

8 Zondag   

9 Maandag VM Doedag Mariagaard L6 

10 Dinsdag   

11 Woensdag   

12 Donderdag 14.00 Prijsuitreiking Davidsfonds L5-6 (parochiehuis) 

13 Vrijdag  PYJAMADAG 

14 Zaterdag   

15 Zondag   

16 Maandag VM  Bezoek Bieb L6 (fiets) 

  NM Extra zwembeurt L5-6 (fiets) 

17 Dinsdag  Medisch Onderzoek L1+L6 (bus) 

18 Woensdag   

19 Donderdag VM Toneel ‘School tegen pesten’ L3-4 (fiets) 

20 Vrijdag  Lokale verlofdag 

21 Zaterdag   

22 Zondag   

23 Maandag 11.30 Doedag SGW L6      

24 Dinsdag   

25 Woensdag   

26 Donderdag 13.20 JARIGEN MAART 

27 Vrijdag  zwemmen 6                   

  19.00 FAMILIEQUiZ 

    

28 Zaterdag   

29 Zondag 11.00 Instapviering eerste communie  

30 Maandag   

31 Dinsdag  Mega-project L6 
 

Bevraging nieuwe uurregeling 

Sinds dit schooljaar is onze nieuwe  

uurregeling van kracht. Zoals afgesproken  

willen we kort op de bal blijven spelen en bekijken waar 

het goed of minder goed loopt. De komende weken zal er 

hierover een korte bevraging zijn bij de leerlingen, de 

leerkrachten en de ouders. De resultaten hiervan zullen we 

in de volgende nieuwsbrief meedelen. 
 

Familiequiz 27 maart 2020 

De inschrijvingen zijn ondertussen gestart. Dat kan nog 

t.e.m. 20 maart. Er kunnen 25 ploegen deelnemen! Het 

belooft een gezellig en plezante avond te worden.  

Dit gaat door in het parochiehuis en vangt stipt om 19 uur aan! 

Lokale verlofdag  

Gelieve er op te letten dat op  

vrijdag 20 maart 2020 onze 

schoolpoort gesloten blijft wegens een 

lokale verlofdag! 

 

Vastenvoettocht 3 april 2020 
 


