
         

          Houthalen, 15 april 2021 

 

Betreft: Heropstart na de paasvakantie. 

 

Beste ouder(s), 

 

We hebben heel goed nieuws!! 

 

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister 

Ben Weyts de lessen in het basisonderwijs terug op te starten. D.w.z. dat onze 

leerlingen vanaf 19 april terug 100% contactonderwijs mogen volgen. Daar zijn 

wij heel blij mee! Na de paasvakantie verwelkomen we daarom graag al onze 

leerlingen terug op school!  

 

Voorzichtigheid blijft echter geboden. De veiligheid van onze leerlingen én onze 

leerkrachten staat nog altijd voorop. Daarnaast willen we ook oog hebben voor 

een werkbare organisatie en het welbevinden van onze kinderen. Daarom blijven 

deze maatregelen verder van kracht op onze school: 

 

• We doen er alles aan om zowel onze leerlingen als onze personeelsleden te 

blijven motiveren om al deze voorzorgsmaatregelen te blijven 

respecteren. 

• We blijven onze klaslokalen maximaal verluchten en ventileren. We volgen 

hier volledig de adviezen van de overheid. 

• Onze jongens en meisjes zullen tijdens de lunchpauze in de eigen klas 

blijven eten. We openen onze refters nog steeds niet.  

• Tijdens de levensbeschouwelijke vakken zullen onze leerlingen uit 

verschillende klasgroepen deze lessen nog altijd niet samen mogen volgen. 

Ook tijdens deze lessen blijven onze leerlingen in de eigen klasgroep en 

krijgen ze lessen rond interlevensbeschouwelijke competenties. 

• De lessen LO zullen, als het kan, zo veel mogelijk buiten plaatsvinden. 

• Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten nog altijd een 

mondmasker dragen op school. 

• Daguitstappen zijn ook opnieuw binnen toegelaten. Toch kiezen we ervoor 

om deze te beperken. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen, maar ook 

omdat we onze ouders niet willen opzadelen met te dure facturen voor het 

gescheiden busvervoer. Bovendien willen we de verloren “lestijd” inhalen. 

• De speeltijden blijven wel normaal verlopen. 

• We mogen nog steeds geen ouders toelaten in de schoolgebouwen.  

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-verlucht-en-ventileer-voldoende
http://www.degriffel-hh.be/


• Bij het brengen en halen van kinderen dragen de ouders een mondmasker 

en houden ze een veilige afstand tot de andere ouders en kinderen. 

• U, ouder willen we verder blijven vragen om de school zo snel mogelijk in 

te lichten wanneer u of uw kind(eren) positief testen op het coronavirus. 

Wij melden dit dan bij het CLB, dat instaat voor de contactopsporing op 

school. We behandelen uw melding steeds met respect voor uw privacy en 

die van uw kind. Het is echter belangrijk om de mogelijke risico’s voor de 

omgeving zo klein mogelijk te houden. 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u verder nog vragen of bezorgdheden 

hebt! 

 

Met onze aanpak hopen we dat onze kinderen en hun omgeving gezond mogen 

blijven. We hopen ook dat de lessen op onze school na deze paaspauze zo normaal 

mogelijk zullen kunnen verlopen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directie) 

 

Meer informatie vindt u hier: 

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.  

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14 689 of mail info-

coronavirus@health.fgov.be.  

• Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

 

 

http://www.info-coronavirus.be/
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

