
 
             10 januari 2022  
Overzicht van de te volgen maatregelen           OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS  

 

Verlenging huidige maatregelen tot en met 31 januari 2022: 

 Alle kinderen zijn welkom op school tenzij ze in quarantaine moeten of ziek zijn. 

 We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten. (lees zeker 

waar je je kind moet afhalen) 

 Voor kinderen (= niet gevaccineerden) blijft de covid-regeling i.v.m. pcr-test en quarantaine dezelfde als de 

vorige weken. OPGELET: een klas gaat in quarantaine vanaf 2 besmettingen in één klas!  

Positieve kleuters melden door een mail te sturen naar: directie@minivirgo.be EN corona@CLBNWB.be   

 Ouders wordt aangeraden om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen. 

 

Beste ouders, 

 
De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige maatregelen, om de verdere verspreiding van het coronavirus in te 

perken, voorlopig verlengd tot en met 31 januari 2022 om op die manier de kwetsbare groepen te beschermen.  

 

Wat betekent dit voor onze school? 

➢ CO2 meters:  deze staan in  alle klassen, de speelzaal en de turnzaal. VENTILEREN blijft nog steeds belangrijk.  

Een dikke trui aandoen is zeker nodig! 

➢ Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te 

ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden! 

➢ Het brengmoment van de kinderen blijft hetzelfde: afzetten aan de poort. (Uitzondering: de nieuwe 

peuters. Deze mogen t.e.m. woensdag 12 januari naar het klasje gebracht worden)  Het ontsmetten van de 

handen gebeurt in de klas zodat de wanten van thuis aangedaan kunnen worden en aan kunnen blijven. 

➢ Het ophalen van de kleuters gebeurt aan de inkomhal van de klassen zoals nu (kinderen wachten wel in de 

onthaalkring) BEHALVE voor de kinderen van de boot-, schildpad-, auto- en bal-klas: deze kinderen worden 

opgehaald aan het grote venster langs de tuin. (zodat we niet alle ouders samenbrengen in de zaal)        

Volg de pijlen met de klassymbolen. 

➢ De INFO-AVOND (donderdag 13 januari) voor de nieuwe instappers mag niet doorgaan. De ouders 

ontvangen voor deze datum info over het alternatief. 

➢ Blijft je kind in de nabewaking? Spelen gebeurt zoveel mogelijk buiten. (rond 16u gaan ze naar binnen in 

een goed verluchte turnzaal. Ook hier is een dikke trui nodig!  Laat ze dus niet langer dan nodig in de 

nabewaking.  

 

DANK JE WEL VOOR JULLIE MEDEWERKING!  SAMEN TEGEN CORONA! 
 
 
 
Vriendelijke groeten,  
Kristin Van den Broeck en het voltallige Mini Virgo team 
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