
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder,  

  

Langs deze weg wil ik, samen met het hele schoolteam, 

aan iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop 

dat alle goede voornemens voor 2021 zullen 

waargemaakt worden, maar het meest van al wens ik 

jullie en je familie een heel goede gezondheid, en voor 

onze leerlingen veel leer- en speelplezier.  

Vandaag waren de juffen en meesters heel enthousiast 

om jullie kind(-eren) terug te zien.  

Helaas bestrijden we nog steeds het coronavirus. Het 

is voor mij van het allergrootste belang dat het naar 

school komen in de meeste veilig mogelijke 

omstandigheden kan. De school start na de 

kerstvakantie en al zeker tot aan de krokusvakantie in 

code oranje. Ik som ter herinnering voor jullie nog eens 

de belangrijkste met code oranje genomen afspraken  

op: 

-  Leerlingen die meer dan 48u in een land met code 

rood zijn verbleven, worden beschouwd als een hoog 

risicocontact en moeten zich onmiddellijk na hun 

terugkeer laten testen. Ze moeten minstens 7 dagen in 

quarantaine. Dan wordt er een tweede test afgenomen 

en indien deze negatief is mag je kind terug naar 

school. 

- De aanwezigheid van ouders op school moet vermeden 

worden. Oudercontacten moeten digitaal georganiseerd 



worden.  

- Het dragen van een -mondmasker en het naleven van 

de social distancing ( 1,5 meter) in de schoolomgeving 

blijft erg belangrijk. Respecteer deze afspraken ook 

bij het brengen en afhalen van de kinderen! Neem ook 

aan de poort voldoende afstand van elkaar en blijf 

daar niet onnodig staan! 

- Verwittig steeds de school indien er bij iemand van je 

gezin een positieve test is afgenomen. We zullen dan 

steeds contact opnemen met de CLB-arts, waarna we 

jullie informeren over de stappen die de school 

eventueel moet ondernemen! 

- Laat je kind niet naar school komen als er symptomen 

zijn of als je kind zich niet goed voelt. Dit is heel 

belangrijk om andere leerlingen en het schoolteam 

gezond te kunnen houden. 

- Wordt een kind op school ziek of vertoont een kind 

symptomen van corona, contacteren we meteen de 

ouders en wordt het kind afgehaald. 

- Uitstappen, voorstellingen, zwemmen of andere 

activiteiten gaan niet door. 

- Leerlingen die jarig zijn mogen vrijblijvend trakteren. 

Deze traktatie is voorverpakt! 

- De ramen in de klas staan vaak open omdat 

verluchting voor onze gezondheid nu heel belangrijk is. 

Goede verluchting is meer afkoeling en vraagt om 



warme kleding. 

- De preventieve maatregelen blijven het personeel 

strikt naleven, met vooral aandacht voor een goede 

handhygiëne, voldoende afstand en ventilatie. De 

leerkrachten dragen steeds een mondmasker in de 

nabijheid van leerlingen van het lager en collega’s. 

De kleuterjuffen moeten geen mondmasker dragen in 

de nabijheid van de kleuters.   

We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Indien u vragen heeft, mag u me zeker contacteren via  

tcentrum@houthalen-helchteren.be 

 

Met vriendelijke groeten, 

meester Luc 

 

Info 

Kleuter 

Maandag 1 februari 2021 

- Instapdatum nieuwe instappers 

Kleuter en Lager 

Vrijdag 29 januari 2021 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen). Er wordt opvang voorzien. Indien je 

kind  naar de opvang komt, moet je je kind ten 

laatste vrijdag 22 januari inschrijven bij de 

opvangjuffen. 
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