
 
             24 januari 2021  
BIJKOMENDE PREVENTIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 22/01/2021 OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DEPARTEMENT ONDERWIJS  

 

Voor het basisonderwijs wordt het krokusverlof NIET verlengd. 
 
Beste ouders,  
 
We volgen de huidige veiligheidsmaatregelen extra goed op:  

 We ventileren voldoende  

 We ontsmetten de handen bij het binnenkomen van de school en wassen tussendoor regelmatig onze 
handen met water en zeep. 

 Daar ouders niet toegelaten zijn op de school gaan de kijkmomenten voor onze nieuwe instappers in de 
kleuterklas niet fysiek maar wel digitaal door  filmpje en PPT van de infoavond wordt 2 weken op 
voorhand aan hen bezorgd. 5 Dagen voor de instap van de nieuwkomers neemt de juf telefonisch contact op 
om op mogelijke vragen een antwoord te geven. 

 De opendeur kan niet fysiek doorgaan. Er komt een filmpje op de website en Facebook om onze 
kleuterschool in de kijker te brengen. Een brief vol info kan bekomen worden vanaf 1 februari bij de directie. 

 We sporen onze ouders ook aan om afstand te houden bij het brengen of ophalen van hun kinderen.  

 We besteden extra aandacht aan contact tussen volwassenen in refter, leraarslokalen ... en overleggen 
zoveel mogelijk digitaal.  



Mogen we op jullie verantwoordelijkheidszin blijven rekenen? 
Vanuit het CLB wordt gevraagd om covidmeldingen tijdens de openingsuren best telefonisch te melden via hun 

algemeen nummer: 02/452 79 95. 

Bereikbaarheid CLB: COVID-19 contactopsporing 

maandag t.e.m. vrijdag  zaterdag en zondag 

8.30 u – 12.30 u: via secretariaat van vestiging 14.-17.30 u: via het algemeen noodnummer (bemand door 
iemand van het directieteam) 

13.00 u – 16.30 u: via secretariaat van vestiging 
13.00 u-16.00 u op vrijdag 

 

16.30 u – 19.00 u: via GSM-nummer van 
vestigingscoördinator of directie 

 

Buiten de openingsuren, in de week tot 19.00u en in het weekend  van 13.30u tot 17.00u zijn ze telefonisch 
bereikbaar op het nummer 0490 44 28 48 (vestigingscoördinator Inge De Vos) of 0490 44 28 48 (algemeen 

noodnummer (directie CLB) 
Buiten de openingsuren kan u ook steeds een melding doen via het webformulier:  

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant/ te registreren.  
De webformulieren worden door de collega’s van de medische equipe op regelmatige basis opgevolgd.  

De overheid vraagt om deze cijfers bij te houden en aan hen over te maken zodat de juiste beslissingen kunnen genomen worden. 

GELIEVE OOK DE SCHOOL OP DE HOOGTE TE BRENGEN VIA MAIL directie@minvirgo.be of gsm 0478 55 60 45! 

 

Hou het ondertussen veilig! Hou jullie aan de door de overheid en/of de behandelend geneesheer 
voorgeschreven veiligheidsvoorschriften = SAMEN TEGEN CORONA! 

 
Vriendelijke groeten,  
Kristin Van den Broeck – directie 
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