Betreft: behoud code oranje na krokusvakantie
Sint-Pieters-Woluwe, 12 februari 2021

CORONA UPDATE
Beste ouders,
Hieronder vindt u de meest recente corona-update. Na de krokusvakantie blijven wij verdergaan in code
oranje. Dit betekent dat alle huidige maatregelen in code oranje behouden blijven tot nader order:
1. Krokusvakantie
In het basisonderwijs (kleuterschool en lagere school) is er gewoon vakantie van 15-19 februari.
We starten terug op maandag 22/2.
2. Mondmaskerplicht 5de en 6de leerjaar
Er is mondmaskerplicht (14 dagen vanaf het laatste contact) voor leerlingen van het vijfde en het zesde
leerjaar zodra een leerkracht of leerling waarmee zij in nauw contact gekomen zijn in isolatie of
quarantaine moet. Wanneer deze situatie zich voordoet zal de directie hier direct over communiceren.
3. Ziekte bij kleuters/leerlingen
Verwittig onmiddellijk :
 de juf via klasdojo
 de directie: directie@gbsmooibos.be of 02/773 18 30
 afwezigheidsbriefjes of doktersbriefjes worden afgegeven of gestuurd naar de juf. (bij
voorkeur origineel afgeven aan de juf)
 Vermeld de reden van afwezigheid (symptomen, quarantaine, afwachten resultaat test,…)
Omdat het niet altijd gemakkelijk is om in te schatten wanneer uw zoon/dochter wel of niet naar school
mag komen tijdens de Covid-19 pandemie, herhalen we nog eens kort de algemene richtlijnen voor
Vlaanderen.
Uw zoon/dochter mag niet naar school komen:
• Bij koorts
• Bij hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft)
tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
• Bij verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of
geen eetlust.
• Bij niet meer goed kunnen ruiken of proeven.
Contacteer in deze gevallen steeds de huisarts.
Uw zoon/dochter mag ook niet naar school komen:
• In afwachting van de uitslag van een coronatest van uw kind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gemeenteschool Mooi-Bos
directie@gbsmooibos.be
02-773 18 30
Doorndal 3
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Indien de uitslag gekend is, volgt u het advies van de huisarts op en verwittigt u zelf zo snel mogelijk de
school (ook in het weekend).
Uw zoon/dochter mag niet naar school komen:
• Wanneer hij/zij positief getest heeft op corona.
• Wanneer hij/zij de afgelopen week nauw contact heeft gehad met iemand die corona heeft en u
hierdoor opgebeld werd door het Contact Tracing Centrum of het CLB.
• Wanneer u als ouder of een ander gezinslid positief getest heeft (uw zoon/dochter dient dan ook in
quarantaine te gaan. Contacteer uw arts voor meer informatie).
Verwittig altijd de school als uw zoon/dochter niet naar school komt en geef aan of het om een van
bovenstaande redenen gaat of een andere reden van afwezigheid.
4. Brengen en ophalen leerlingen
Algemene afspraken:
 Toegang op de school is voor ouders verboden
 Houd het brengen en afhalen van de kinderen zo kort mogelijk.
 Ouders dragen verplicht een mondmasker.
 Ouders houden afstand van elkaar (1.5m).
 Leerlingen worden door één persoon gebracht en opgehaald.
 Om 8u40 starten de lessen. De deuren gaan dan op slot.
5. Lunchpauze
Momenteel zijn warme maaltijden niet mogelijk. De leerlingen eten, zoals gewoonlijk, hun
boterhammen in de klas.
6. Extra-murosactiviteiten
Alle buitenschoolse activiteiten worden stopgezet. Ook de bibbezoeken zijn geannuleerd.
7. Terugkeer uit een rode zone na de krokusvakantie
Specifiek na de krokusvakantie vragen wij aandacht voor een terugkeer uit het buitenland.
In principe zijn niet -essentiële reizen naar het buitenland op dit moment verboden. Wanneer u toch
met uw kinderen moet reizen vult u het PLF-document in en moet uw kind mogelijks in quarantaine bij
terugkeer. Lees hier meer.
Breng de school zeker op de hoogte van uw reis naar het buitenland en de mogelijke quarantaine die
hieruit volgt. De school kan geen afstandsonderwijs voorzien.
Wij vertrouwen op uw burgerzin en het correct opvolgen van de maatregelen en het informeren van de
school over uw mogelijke reis. Enkel zo kunnen wij op school de verspreiding van het virus beperken.
Bij verdere vragen of twijfels mag u ons steeds contacteren.
Bedankt voor de medewerking en veel moed en gezondheid!
Het Mooi-Bos Team
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