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Onderwerp: schoolorganisatie, COVID-19, … 

 
 
Beste ouder(s)  
 
Namens het schoolteam van GO! Basisschool De Bij wensen wij jullie 
een gezond en veilig 2021 toe.  
 
Men zegt wel eens dat de tijd vliegt, vooral rond de eindejaarsperiode staan mensen vaak stil bij wat ze het 
afgelopen jaar allemaal meemaakten. Het jaar dat nu achter ons ligt, is er sowieso eentje om nooit te vergeten 
(of net wel). De coronacrisis schudde de wereld behoorlijk door elkaar. Maar ze heeft ook heel wat mensen 
wakker geschud, laat ons de positieve dingen die deze hele periode met zich mee heeft gebracht, vasthouden 
en koesteren. 
 
Wees een lichtpuntje voor elkaar en geniet van de kleine dingen. Maak er een mooi jaar van! 
 
Warme groeten 
 
Team ‘De Bij’  
 
 

Onderwijs = CODE ORANJE 
 
De Vlaamse regering heeft afgelopen zaterdag in overleg met de onderwijspartners en 
virologen beslist dat het onderwijs in code ORANJE blijft tot de krokusvakantie. Dit 
betekent dat de huidige coronamaatregelen (ingevoerd sinds de herfstvakantie) ook 
nu nog steeds gelden. We hopen samen met jullie op een veilig en normaal lesverloop 
de komende periode.  

 

Uitstappen – Andere bijzondere data 
 
Alle uitstappen (activiteiten buiten de school) blijven al zeker tot de krokusvakantie geschrapt. De enige 
uitzondering hierop is: 
- het schoolzwemmen in het gemeentelijk zwembad, 
- het schaatsen bij de kleutertjes (ijsparadijs), 
- een bezoek aan het bos, een wandeling, een verkeersoefening, … . 
 

Schaatsen kleuters – Ijsparadijs K2 + K3: donderdag 7 januari 2021 
K0/1A+B+C: maandag 18 januari 2021 

Schoolzwemmen  L3B en L4B: 04/01/21, 18/01/21, 01/02/21 en 22/02/21 
L3A en L4A: 11/01/21, 25/01/21 en 8/02/21 
L5A en L6A: 04/03/21, 18/03/21, 01/04/21 en 29/04/21 
L5B en L6B: 11/03/21, 25/03/21, 22/04/21 en 06/05/21 
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Andere bijzondere data: 

CLB – Centrum voor Leerlingenbegeleiding L1 – groep 1: consult op maandag 11/01/21 
L1 – groep 2: consult op maandag 25/01/21 
K1 – groep 1: kleutercontact op dinsdag 19/01/21 
K1 – groep 2: kleutercontact op woensdag 20/01/21 
K1 – groep 3: kleutercontact op dinsdag 26/01/21 
K1 – groep 4: kleutercontact op woensdag 27/01/21 
K1 – groep 5: kleutercontact op woensdag 3/02/21 
L5: consult/vaccinaties op donderdag 4/2/21 

Doedagen Secundair Onderwijs L5A+B 
Opmerking: door de huidige gezondheidscrisis zullen de 
doedagen plaatsvinden in de klas. 

L5B: maandag 18/01/21 
L5A: vrijdag 22/01/21 

Vrije dagen – school gesloten en geen opvang Vrijdag 29/01/21 

Oudercontact + rapport 2 lager onderwijs Het oudercontact zal doorgaan in de week van 8 tot 12 
februari. U ontvangt hier binnenkort nog meer informatie 
over. 

 
Mondmaskers in het lager onderwijs – uitbreiding krokusvakantie 

 
Over verdere maatregelen zoals de mondmaskerplicht in het lager onderwijs, uitbreiding krokusvakantie, ... is 
er door de Vlaamse regering nog geen standpunt ingenomen en zal een expertengroep zich buigen over plan B. 
De evolutie in de coronacijfers zullen een cruciale rol spelen in verdere maatregelen. We vernemen hier 
binnenkort meer over. 
 
Voor onze school is het eenvoudig: wij volgen de huidige regelgeving en beslissingen van de overheid.  
Wij nemen dus momenteel geen verdere maatregelen tenzij de situatie het niet langer toelaat (bv. uitbraak 
corona in een bepaalde klas waardoor mondmaskers daar ingevoerd worden). Gezondheidsmaatregelen 
gebeuren steeds in overleg met de CLB-artsen en de preventiedienst van onze Scholengroep. 
 

Verstrenging coronaregels voor reizigers 
 
Op woensdag 30 december 2020 werden de coronaregels voor reizigers aangescherpt. 
 
Wie terugkeert uit een rode zone en daar meer dan 48 uur heeft verbleven, zal vanaf 31 december verplicht in 
quarantaine moeten voor minstens 7 dagen. U zal ook een coronatest moeten ondergaan op dag 1 en dag 7 na 
terugkeer. Alleen als u na 7 dagen een negatieve PCR-test aflegt, mag u uit quarantaine. De maatregel geldt 
voor Belgen en niet-Belgen en duurt minstens tot 15 januari. 
 
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en ter bescherming van de kinderen en personeelsleden op onze 
school, is het belangrijk om deze nieuwe aangescherpte reisregels te respecteren.  
Behoort u of uw kind tot deze groep, dan moet de school hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit kan via 
053/46.33.00 of info@debij.be. 
 
Meer info kan je hier vinden: 
- Reisadviezen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 
- Kleurcodes landen/gebieden: https://diplomatie.belgium.be/nl (onderaan de pagina) 
- Uitgebreid artikel media: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/30/coronaregels-voor-reizigers-
aangescherpt-verplichte-quarantaine 
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Verhoogde waakzaamheid voor ziektesymptomen 
 
Er komt een periode aan waarbij het griepseizoen zal samenvallen met (een heropflakkering van) het corona-
virus. We willen blijven inzetten op de gezondheid en zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor de 
kinderen en personeelsleden op de school. Daarnaast willen we maximaal trachten te vermijden dat men ziek 
naar school komt, het virus verspreidt en anderen het vervolgens mee naar huis nemen. 
 
We voeren dus een verhoogde waakzaamheid in voor ziektesymptomen van het coronavirus.  
Deze symptomen zijn: overmatig hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn, verlies 
geur- en smaakzin, diarree, ... . 
 
We gebruiken hierbij het stappenplan van Onderwijs Vlaanderen (zie hieronder). Indien uw kind op school 
aanwezig is met 1 (of) meer van bovenstaande klachten zullen wij u telefonisch contacteren 
 
Meer informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/wat-is-het-coronavirus/.  
 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/wat-is-het-coronavirus/

