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Beste ouders
In onze kleuterschool zijn momenteel 3 leerkrachten, 1 medewerkster en 3 kleuters positief getest
op COVID 19. Na de laatste melding deze morgen werd er opnieuw contact genomen met de CLBarts.
Zij heeft beslist dat de kleuters van de kikkerklas als hoog risico worden beschouwd. Deze peuters
zijn vanaf vandaag 10 dagen in quarantaine en moeten dan nog 4 dagen voorzichtig zijn. Ze werden
afgehaald op school en werden vandaag nog persoonlijk geïnformeerd door het CLB.
Na een nieuwe melding van een kleuter die positief heeft getest is er na overleg met de CLB-arts, de
burgemeester en de medisch expert van het Covidteam beslist dat de kleuterschool vanaf morgen ,
20 januari 2021 tien dagen gesloten wordt uit voorzorg om verdere verspreiding binnen de school
en naar jullie gezinnen tegen te gaan. Dit wil zeggen dat de kleuters in thuisquarantaine moeten,
dat ze ook niet naar de buitenschoolse opvang mogen en geen activiteiten buitenshuis mogen doen.
Ik begrijp dat deze maatregel zeer verregaand is maar het indijken van de besmetting is nodig.
Voor de 3- jarige kleuters blijven de eerder getroffen maatregelen gelden.
De 4 -en 5- jarige kleuters worden eveneens als hoog-risicocontact beschouwd. In de loop van
woensdag 20 januari worden de ouders door een CLB medewerker opgebeld om meer uitleg te
geven.
Momenteel zijn er geen meldingen van Covid-besmettingen bij leerlingen en leerkrachten in de
lagere school.
Mag ik vragen om je huisarts snel te contacteren als jouw kind ziekteverschijnselen heeft en dan de
school in te lichten zodat wij de situatie op de voet kunnen blijven volgen.
Indien jullie evenwel vragen hebben of bezorgd zijn over de mogelijke invloeden op jullie gezin dan
kunnen jullie steeds terecht op de website van Vrij Clb Limburg
www.vclblimburg.be

Houd een veilige afstand, was en ontsmet de handen, respecteer de adviezen over de bubbelgrootte
en vergeet zeker jullie mondmasker niet. Tot nog toe is voorzichtigheid het enige wapen dat we
hebben. Enkel op die manier kunnen we samen vechten tegen dit virus en hopen dat wij uiteindelijk
zullen overwinnen.
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