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NIEUWSBRIEF 
Kerstvakantie - Januari 2021 
Update Coronamaatregelen 

 

 

ALGEMEEN 
 

 

• Code oranje 

We kregen het bericht dat onderwijsminister Ben Weyts in overleg met de onderwijspartners 

en de virologen beslist heeft dat de huidige coronamaatregelen  al zeker van kracht blijven tot 

en met 15 januari 2021.  Dit wil zeggen dat het onderwijs na de kerstvakantie in pandemiefase 

oranje blijft, tot nader order. 

Wij houden jullie op de hoogte via het ouderplatform indien er wijzigingen zijn tijdens de 

kerstvakantie. 

 

• Oudercontacten op school 

In code oranje zijn niet-essentiële derden niet toegelaten op school.  Oudercontacten kunnen 

dus nog steeds niet fysiek doorgaan op school. 

Indien u de leerkracht wenst te spreken kan u hem/haar een e-mail sturen naar hun 

persoonlijk e-mailadres: 

 

Klasleerkrachten: 

IK: juf Audrey Heuten   aheuten@tkompas.be 

KA: juf Elke Liekens    eliekens@tkompas.be 

KB: juf Liesbeth Hellemans   lhellemans@tkompas.be 

   juf Tinne De Rydt   tderydt@tkompas.be 

KC: juf Ilse De Cock    idecock@tkompas.be 

  Juf Lieve Vercauteren   lvercauteren@tkompas.be 

L1: juf Suzanne Daems   sdaems@tkompas.be 

L2: juf Liesbeth Coosemans   lcoosemans@tkompas.be 

  juf Ann Bosschaerts   abosschaerts@tkompas.be 

L3: meester Jo Bruyninckx   jbruyninckx@tkompas.be 

  juf Jessina Wandelaer               jwandelaer@tkompas.be 

L4A: juf Ines Geens    igeens@tkompas.be 

L4B: juf Katrijn Bruyninckx   kbruyninckx@tkompas.be 

L5A:       juf Joke Van de Zande   jvandezande@tkompas.be 

L5B : juf Marjolein Leus   mleus@tkompas.be 

  L6: meester Kris Michielsen   kmichielsen@tkompas.be 

   

 
 Zorgcoördinatoren 

juf Lieve Vercauteren (kleuterschool + 1e lj.) lvercauteren@tkompas.be 

juf Jessina Wandelaer (2e lj. t.e.m. 6e lj.)  jwandelaer@tkompas.be 

 
Leermeesters L.O. 

Juf Marjan De Muyer    mdemuyer@tkompas.be 

Juf Rani Van Thielen (t.v.v. juf Marjan)  rvanthielen@tkompas.be 

meester Tom Cockaerts    tcockaerts@tkompas.be 



 

 

 Leermeester Levensbeschouwelijke vakken: 
  meester Geert Speelman (RKG)   gspeelman@tkompas.be 

  juf Cindy Rymen (RKG)    crymen@tkompas.be 

              juf Sjoertje Coremans (NCZ)  scoremans@tkompas.be 
juf Yamina Aghassaiy (Islam)   yaghassaiy@tkompas.be 

 
 
U kan ook steeds telefonisch contact opnemen met de school op het nummer 015 31 25 80  

             indien u een leerkracht wenst te spreken.  De juf of meester zal u dan opbellen op een vrij  
             moment of na de schooluren. 
 

 

• Buitenschoolse activiteiten en uitstappen 

In pandemiefase oranje mogen er geen activiteiten of uitstappen doorgaan buiten de school. 

Alle buitenschoolse activiteiten werden inmiddels reeds geannuleerd tot en met 31 januari 

2021. 

 

 

• Openklasdagen 

Momenteel mogen we geen fysieke openklasdagen organiseren tijdens de schooluren. 
Het is wel mogelijk om via het secretariaat een afspraak te maken voor een geleid bezoek aan 
de instapklas tijdens een moment na de schooluren. 
U kan hiervoor het secretariaat contacteren via: secretariaat@tkompas.be of 015 31 25 80. 

 
 

• Onthaal instappers ma. 4 januari 2021 

Juf Audrey van de instapklas contacteert de ouders van de nieuwe instappertjes en spreekt 

met hen een uur af om hun kleutertje te brengen op de eerste schooldag. 

-     De kleuters mogen vergezeld worden van beide ouders.   

- Ouders dragen verplicht een mondmasker en ontsmetten de handen bij het binnenkomen 

van de school.  

- Gelieve het gegeven moment te respecteren zodat alles op een vlotte manier kan 

verlopen. 

 

 

• Maaltijden/soep 

In code oranje eten onze leerlingen afwisselend in de klas en in de refter.  Het is daarom 

organisatorisch nog steeds niet mogelijk om terug soep en warme maaltijden aan te bieden. 

 

 

• Zwemmen 

Het zwembad is terug open voor schoolzwemmen onder bepaalde veiligheidsmaatregelen. 

Enkel onze leerlingen van de lagere school zullen na de kerstvakantie terug gaan zwemmen. 

 

 

• Besmettingen tijdens de kerstvakantie 

Wij willen graag alles goed kunnen opvolgen, ook in het begin van de kerstvakantie.  Indien er 
in uw gezin een besmetting wordt vastgesteld, worden wij hier als school graag van op de 
hoogte gebracht zodat wij dit kunnen opvolgen in samenspraak met het CLB.   
 
Wanneer de school verwittigen?  
- ENKEL voor meldingen i.v.m. corona 

- in het weekend of tijdens een schoolvakantie om een quarantaine of vastgestelde 

besmetting te melden  

- bij voorkeur via SMS: vermeld naam kind(eren) en klas(sen) a.u.b. 

- bellen: enkel tussen 10 u. en 14 u. tot en met di. 22 december 2020. 

- bij twijfel en vragen: raadpleeg zoveel mogelijk de huisarts 

 
 

mailto:secretariaat@tkompas.be


Waarom?  
Besmettingen en quarantaine worden best ook in het weekend en in het begin van de 
schoolvakantie gemeld bij het CLB zodat er kan overlegd worden wat er eventueel moet 
gebeuren. Voor de school is het dan gemakkelijker om snel te communiceren met andere 
ouders en collega's, indien nodig.  
De directeur neemt de permanentie en coördinatie op zich. 
 
Gelieve tijdig de school te contacteren, indien u kind afwezig is op ma. 4 januari 2021, 
door ziekte of quarantaine. 
 

• Terugkeren van op reis na de kerstvakantie 

Voor gezinnen die tijdens de kerstvakantie op reis gaan naar het buitenland geven wij u de 

informatie mee vanuit het ministerie betreffende terugkeren uit vakantie vanuit het buitenland: 

 

- Vul het Passagierlokalisatieformulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in 

België.   

Bezorg het bevestigingsbericht aan de school.  Je kind is nu wettig afwezig. 

 

- Ga met je kind in quarantaine. 

 

- Laat jezelf en je kind testen 7 dagen na aankomst.   

De code om je te laten testen krijg je op basis van het invullen van het formulier. 

 

- Is de test negatief?   

Dan mag je kind naar school. 

 

- Is de test positief?   

Dan blijft je kind minstens 10 dagen thuis en gaat het wanneer het ziek wordt pas terug 

naar school wanneer het drie dagen koortsvrij is en de symptomen zijn verdwenen.  Volg 

de richtlijnen van je huisarts. 

 

- Is jouw test positief en die van je kind negatief?  

Je kind blijft thuis.   

 

Kinderen uit het kleuteronderwijs mogen, als ze asymptomatisch zijn, ten vroegste 10 

dagen na het laatste risicovolle contact met het besmette gezinslid terugkeren naar school 

of 10 dagen nadat het besmette gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten (als het kind 

verder nauw contact had met het gezinslid zolang dat besmettelijk was). 

 

Vanaf de lagere school, bedraagt de duur van de quarantaine 10 dagen met nog 4 

dagen extra waakzaamheid terwijl jouw kind al naar school mag.  In de 4 dagen die 

volgen op het beëindigen van de quarantaine worden hobby’s, academie en contacten 

met kwetsbare personen (bv. grootouders) vermeden.  Als je kinderen symptomen 

vertonen moeten zij ook getest worden. 

 

- Moet mijn kind thuisblijven als een gezinslid getest wordt?  

Als een huisarts een ernstig vermoeden heeft dat een gezinslid COVID 19 heeft, kan hij 

contacttracing al opstarten.  Alle andere gezinsleden inclusief kinderen gaan dan, in 

afwachting van het testresultaat, in quarantaine en blijven thuis.  

 

Als er door contactracing in de scholen een gezinslid als hoogrisicocontact wordt 

ingeschat, kunnen andere gezinsleden inclusief kinderen naar school blijven gaan. 

 

Als een gezinslid uit een rode zone terugkeert en in quarantaine moet, kunnen andere 

gezinsleden - inclusief kinderen - naar school blijven gaan in afwachting van de resultaten 

van de test van het terugkerende gezinslid.  Als de test positief blijkt te zijn, gaan ook de 

andere gezinsleden - inclusief kinderen - in quarantaine en blijven ze thuis. 

 

 



 

 
 

Reizen naar het buitenland wordt nu afgeraden.  Iedereen die op reis is geweest , moet 

verplicht in quarantaine gaan. 

 

Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan kan de school je kind tijdens de 

quarantaineperiode weigeren.  Het zou een onaanvaardbaar risico zijn om je kind tot de 

school toe te laten. 
 

 

 

• Hoe zorg je goed voor jezelf? 

- Op de website www.checkjezelf.be , vind je tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te 

blijven zorgen. 

- Kinderen vinden hulp op de website: www.noknok.be. 

- De CLB-chat blijft ook beschikbaar tot 23/12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Dils,      Het schoolteam 

directeur 

 

 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we allemaal hadden gedacht. 

Toch hopen wij dat jullie er mooie dagen van kunnen maken met elkaar. 

Niet fysiek samen met de hele familie, maar wel in elkaars hart. 

Zo kunnen we deze moeilijke tijd vol kracht en liefde doorstaan. 

 

Een warme kerstgroet van ons ganse schoolteam. 
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