
 

 

Wilsele, 5 december 2021 

 

Beste ouders, 

Er werden vanuit de regering nieuwe maatregelen uitgewerkt voor scholen.  

 

Alhoewel… De school had intussen het volgende bericht ontvangen: 

Het Overlegcomité nam vandaag nieuwe maatregelen, ook voor het onderwijs. Er start een onderwijsoverleg om 19 

uur, waarop de concrete uitwerking van de maatregelen verder besproken zal worden. Tegen zaterdagmiddag 

bezorgen we je verduidelijkingen bij de richtlijnen. Het heeft wellicht weinig zin om voordien belangrijke operationele 

beslissingen te nemen 

 

Als school zijn wij blij met het verstrengen van enkele maatregelen. Zo wordt quarantaine ingeroepen na 2 i.p.v. 3 

positieve PCR-testen.  

Wij hebben de mildere vormen van reglementering op onze school als ‘onvoldoende’ ervaren. Intussen zijn er een 5-

tal klassen in quarantaine gezet. 4 personeelsleden zijn zelf ziek en 5 leerkrachten werden in quarantaine geplaatst. 

Intussen stelden de leerkrachten die wel aanwezig konden zijn alles in het werk om tegemoet te komen aan de 

noden van de kinderen: extra bewakingen, hulp bij warme maaltijden, gescheiden houden van de klassen, aparte 

taken voorzien voor afwezige leerlingen, schakelen bij het Sinterklaasfeest… Het personeel heeft hier een grote inzet 

getoond en langs deze weg willen wij hen daarvoor bedanken. 

Volgende week zullen er zoals eerder gemeld onlinelessen voorzien worden voor de lagere schoolkinderen. Ook de 

kleuters kregen huiswerk ;) en ook daar voorzien we een online-sessie. 

 

I.v.m. het dragen van de mondmaskers vanaf het eerste leerjaar zullen wij met de kinderen op een ludieke, 

aangename wijze de mondmaskers introduceren. 

Een extra kleurtje of lintje, een verhaal, een filmpje over het dragen van de maskers, maskerzoektocht… Het lijkt wel 

carnaval! 

Als we allen positief kunnen staan tegenover dit gegeven, is het voor kinderen makkelijker om hieraan tegemoet te 

komen. Dit is ten gunste van hun welbevinden. 

De kerstperiode, het gezellig samenzijn in de klas zullen we helaas missen. Vanaf maandag 20 december start de 

kerstvakantie. Dit zullen we na nieuwjaar zeker goed moeten maken. Hiervoor smeden onze leerkrachten plannetjes 

onder de kerstboom. 

Van enkele ouders kregen wij de vraag of er volgende week opvang voor kinderen kan voorzien worden. 

Kinderkuren, de naschoolse opvang heeft ons laten weten dat zij dit helaas niet kunnen voorzien. De school zelf kan 

wegens de vele quarantaines van het personeel en door het afstandsonderwijs van alle leerkrachten van de lagere 

school niet tegemoetkomen aan deze vraag. Ook de kinderen in de opvang zullen gescheiden moeten blijven, dit is 

niet haalbaar. Met de verspreiding van het virus over meerdere klassen willen we geen onberekend risico nemen.  

Beste ouders, we wensen uw kind veel plezier met de onlinesessies, dit zal zeker een uitdaging zijn waarbij de ICT-

doelstellingen aan bod komen. Indien u technische problemen ervaart, kunt u in eerste instantie terecht bij de 

leerkracht van uw kind. We proberen u zo snel mogelijk verder te helpen. 

 

We hopen de kinderen gezond en wel terug te zien op maandag 13 december. 

Vriendelijke groet, 

Ilse Brison en Silia Robberechts 

Directeurs 


