Beste ouder
In onze school werd gisterenavond bij een personeelslid een besmetting met corona vastgesteld. We
kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het effect op
je kind kan zijn.
Met deze brief willen wij je hierover informeren.

Welke maatregelen worden er genomen?
De besmette collega is sedert dinsdag afwezig en krijgt de nodige verzorging. Deze vaststelling
is een extra reden om mensen uit onze omgeving die tot de risicogroepen behoren, zo
goed mogelijk te beschermen door kinderen die koorts maken en/of
ademhalingsklachten hebben, thuis te laten, dicht contact met elkaar zoveel mogelijk te
vermijden en een goede (hand)hygiëne toe te passen.
We blijven bezorgd over de gezondheid van allen en willen graag de rust blijven
bewaren.
Wat gebeurt er nu op school?
Het Agentschap Zorg en Gezondheid doet momenteel geen contactonderzoeken meer.
Wij blijven de komende weken opvang voorzien voor kinderen voor wie er thuis geen opvang is, zoals
we dat gisteren gecommuniceerd hebben. De school is alle dagen op en van 7.15 uur tot 18.00 uur.
We zorgen ervoor dat we bovenstaande maatregelen zo goed mogelijk toepassen op school. Eén
ouder sponsorde onze school al met desinfecterende vloeistof. Men voorspelt beter weer waardoor
we de kinderen veel kunnen laten buiten spelen.
Voor niet-zieke kinderen en personeel raden we op dit moment enkel aan om alert te blijven voor
mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). Indien de symptomen optreden
bij je kind, neem je contact op met de huisarts, die - naargelang de inschatting - mogelijk een
onderzoek naar het coronavirus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het
labo het Agentschap Zorg en Gezondheid, die op hun beurt de school op de hoogte brengen. Samen
bekijken zij wat er kan of moet gebeuren.
Indien je kind op school ziektesymptomen zou krijgen, word je opgebeld. Contacteer je huisarts. Een
personeelslid dat ziek wordt, vragen we ook om naar huis te gaan en contact op te nemen met de
huisarts.
Hoe communiceren we verder met jullie?
We zullen dit doen via e-mail. Wie alsnog graag een e-mailadres doorgeeft, kan dat zeker doen
via directie@spgent.be. Ouders met wie we niet via e-mail werken, zullen we via de post op de

hoogte brengen en verder ook informeren via onze website. (Hou zeker ook je ongewenste mails in
de gaten.)
Wat vertel je aan je kind?
Het is van belang om je kind gerust te stellen.
Praat met je kind over corona.
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net
zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1. Luister vooral Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel
daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en
gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten,
wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?
2. Geef emoties een plek Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En
het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten,
te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je
eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.
3. Benadruk de zeldzaamheid Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat
het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een
bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen
te plaatsen.
4. Blijf bij de feiten Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten.
Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet
dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je
kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen. Grijp ook de kans aan om je kind te
wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites
zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.
5. Benoem ook positieve dingen Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat
hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.
Meer informatie?
•
•

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Verder ontvangen we voorlopig op school geen onnodige externen (voorleesouders/grootouders,
vrijwilligers, …). Dank je wel om ons dan ook telefonisch te contacteren in plaats van een
schoolbezoek te brengen.
We hopen dat we de komende tijd zo gezond als mogelijk doorkomen en dat wie ziek is, vlot herstelt.
Alvast bedankt voor het begrip en de bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Ann Meirlaen, directeur

