
        Vzw OZCS NOORD-KEMPEN 
MATER DEI GOOREIND 

                                              Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
                                              OUDE BAAN  92 
                                             2990  WUUSTWEZEL 
                                  tel. 03/663.52.70 
        www.materdeigooreind.be 
        directie@materdeigooreind.be 

 

25 januari 2021 

Beste ouder 

Het onderwijs blijft in code ORANJE.  Dus alle maatregelen die we momenteel uitvoeren 

blijven van kracht. 

Als school doen we ons uiterste best om alle maatregelen goed op te volgen.  Op die manier 

hopen we dat we de besmettingen zoveel mogelijk buiten kunnen houden en dat we open 

kunnen blijven. 

We willen nog eens vragen om bij het brengen en ophalen van je kind de maatregels na te 

leven. Probeer dat moment zo kort mogelijk te houden. Blijf niet staan praten aan de 

schoolpoort. Kom pas naar de schoolpoort als de kinderen er zijn om naar huis te gaan (blijf 

zo lang mogelijk in je wagen zitten). Let er op dat het fietspad vrij blijft! Op die manier heb je 

minder contact met andere ouders en is de kans op besmetting kleiner. We weten dat het 

niet fijn is om minder contacten te hebben, maar we hebben jammer genoeg geen keuze.   

De pedagogische studiedag op woensdag 27 januari gaat door. Die dag is het geen school en 

is er geen opvang voorzien op school. De krokusvakantie wordt NIET verlengd voor de 

kleuter- en de lagere school. 

Bijkomende maatregel! 
Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in 
isolatie of in quarantaine moet.  Concreet dragen deze leerlingen verplicht een 
mondmasker: 

• in de hele school  

• in de klas en op de speelplaats 

• voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of 
het betrokken personeelslid; in het volledige leerjaar van de leerling of het 
personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet. 

Daarom willen we vragen dat alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar ALTIJD een 
mondmasker bij hebben zodat ze het kunnen opzetten moest het nodig zijn. 
 

We herhalen nog even: Wat als je kind ziek is?  

• Zieke kinderen moeten thuisblijven. Twijfel je, raadpleeg dan de huisarts. Als 
school volgen we het advies van de huisarts op of je kind naar school mag komen 
of niet. 

• Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 
corona? Raadpleeg tevens de huisarts voor advies. Verwittig het secretariaat als 
er iemand van het gezin positief getest is of als je in quarantaine moet. 

• Is je kind POSITIEF getest, neem dan altijd contact op met de directie op het 
nummer 0476/97 61 82. Ook tijdens het weekend. Als school moeten we dat 
melden aan het CLB en bepalen zij welke procedure er gevolgd moet worden! 

• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan 
om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts.  

 
We moeten nog even volhouden om alle maatregelen na te leven. Samen kunnen we dat! 

Het schoolteam 
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