
Wilsele, 8 januari 2022 

 

Beste ouders,  

Eerst en vooral wensen we u van harte een fijn 2022 toe. 

De school opent op maandag 10 januari 2022 en de leerkrachten 

staan te popelen om de kinderen voor het eerst in 2022 te verwelkomen.  

De lokalen en de gangen kregen een extra poetsbeurt. De verwarming werd opgestart… 

 

Coronamaatregelen 

Helaas start het nieuwe jaar met heel wat coronagevallen in de samenleving. Graag brengen we u op de 

hoogte van enkele maatregelen die we tot op heden kennen. 

De richtlijnen rond contacttracing veranderen op school op 10/01/2022 en gelden voorlopig tot aan de 

krokusvakantie. Contacttracing gebeurt in principe enkel voor bevestigde gevallen die aan de overheid 

gemeld werden door een testcentrum of een arts. Bij melding van een positieve zelftest blijft het dus 

aangewezen de test door de huisarts te laten valideren of een rapid antigen test bij een zorgverlener of 

een PCR-test te laten afnemen zodat de contacttracing door het VCLB van Leuven kan starten. 

- Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om 

klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laag risico contacten. Dat geldt ook voor de 

kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht 

worden, net zoals in de andere klassen. 

 

- Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de 

volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. Er is nog niet vermeld binnen welke termijn deze 

4 gevallen zich moeten voordoen en of er nog steeds geteld wordt vanaf het moment dat het 

testresultaat bekend is.  

 

- Als een leerling een hoog risico contact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag 

het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. N.B.: We weten nog niet of dit ook geldt voor 

een besmetting binnen het gezin of bij terugkerende reizigers. Het is ook niet duidelijk welke 

maatregelen er precies zullen gelden voor kinderen < 12 jaar bij een hoog risico contact buiten de 

school.  

 

- Het is nog onduidelijk wat de rol van een herstelcertificaat zal zijn. 

Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot het VCLB  (corona@vclbleuven.be) i.v.m. de contacttracing 

of het callcenter (02 214 19 19) i.v.m. vragen over het testen en de quarantaine.  

Een melding van een coronabesmetting of quarantaine aan de school doet u via directie@debosstraat.be 

en u zet de leerkracht van uw kind in cc, dankuwel. 

Binnen de school zijn er enkele personeelswijzigingen: 

- In L6B neemt juf Tatjana afscheid nu haar baby op komst is. Juf Joyce Goossens zal haar vanaf maandag 

vervangen. 

- In L1 zal juf Lieselotte Vangronsveld niet starten. Juf Katrien Dekeyser vult voorlopig de vervanging in. 

- In K2 zal juf Els niet starten, juf Jetti Vanden Eeden zal zoveel mogelijk dagen juf Els vervangen. 

- In K1 nemen we afscheid van juf Tinneke, juf Loes Geyskens keert terug. 

- De kinderverzorgster Susan Van Eylen keert vanaf maandag terug. 
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Inschrijvingen van leerlingen in de school (schooljaar 2022-2023) 

Op https://meldjeaan.leuven.be/ vind je alle informatie i.v.m. de aanmeldingsprocedure en de 

inschrijvingsperiodes. Broers en zussen van kinderen op onze school kunt u aanmelden vanaf 11 januari om 

9 uur.  

 

Weetjes 

- Er zijn vanaf 10 januari opnieuw warme maaltijden te verkrijgen. De kinderen zitten per klas samen. 

Wie boterhammen eet op de lagere school, doet dit in de klas. In de kleuterschool wordt in de 3 

kleuterrefters gegeten. 

- De rapporten van de kinderen van de lagere school mag u eind januari verwachten. Deze datum 

werd verplaatst omwille van het sluiten van de school.  

- Wij willen u bedanken voor uw aankoop van de koekjes-en chocoladepakketten. De winst gaat naar 

de extra kosten van de openluchtklassen. We duimen ervoor dat deze kunnen doorgaan. 

- Er werd door Kinderkuren een nieuwe verantwoordelijke aangesteld voor onze school nl. Kristien 

Dupae. U kunt haar bereiken via kristien.dupae@leuven.be 

Wij danken Koen Paredis van Kinderkuren om het afgelopen jaar het opvangteam te begeleiden. 

Nu staan we met z’n allen klaar in de startblokken om maandag het beste van onszelf te geven. 

Vriendelijke groet en een fijne start voor alle kinderen, 

Schoolteam ‘De Bosstraat’ 

Ilse Brison en Silia Robberechts 

Directeurs 
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