
 

Beste, 25/10/2021 

De afgelopen dagen/weken gaan de coronacijfers weer de verkeerde kant uit. Voorlopig bleef onze school gespaard 

van besmettingen maar we worden geconfronteerd met alarmerende berichten uit Londerzeelse scholen en scholen 

in onze buurgemeenten.  

Vandaar dat we beslist hebben om preventief volgende maatregelen te treffen : 

• De ouder draagt een mondmasker bij het ophalen van de kinderen aan de gangen. 

• De aandacht voor handhygiëne en verluchting van de klassen blijft (doe je kind een EXTRA WARME TRUI 

aan). 

• De leerkrachten dagen een mondmasker als ze een afstand van 1,5 meter niet kunnen garanderen. 

Er is een lichte aanpassing wat betreft de test-en quarantainestrategie bij kinderen. Om de druk op de 
eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder kinderen nodeloos in quarantaine 
moeten worden vanaf 8 november enkel nog kinderen getest als ze symptomen vertonen. 

• Indien er vanaf 8 november 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week zijn, gaat een procedure tegen 
clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. 

Organisatorisch kunnen we niet vermijden dat kinderen (lagere school en kleuterschool) die in de voor- en 

naschoolse opvang blijven, samen in 1 lokaal verblijven en gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.  

Vanuit het CLB ontvingen we onderstaande info : 

Door het snel stijgende aantal besmettingen, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist dat de 

callcenters geen telefonisch contact meer zullen opnemen met hoogrisicocontacten. Enkel indexen (= 

besmette personen) zullen nog opgebeld worden. Hoogrisicocontacten (ook die in scholen) zullen 

voornamelijk per sms verwittigd worden en instructies krijgen over hun quarantaine en testverplichtingen. 

Mensen kunnen wel altijd zelf bellen naar het contactonderzoek voor verduidelijking bij de sms. 

Gelieve ook steeds de school te verwittigen indien je kind positief test : 

• Tijdens de schooluren : 052/ 30 31 07 

• Of via mail : directie@minivirgo.be 

Hopelijk kunnen we op deze manier de besmettingen onder controle houden.  

Dank voor jullie begrip! 

#samentegencorona 

Vriendelijke groet, 
Kristin Van den Broeck – directie en het voltallige Mini Virgo team 
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