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nieuwsbrief 6  -  10 december 2020  
 

 
Beste ouders   
 
Gisteren bezorgden we jullie nieuwsbrief 5. Vandaag hebben we twee extra belangrijke berichten te melden… 
 

Bedankt om deze korte nieuwsbrief even aandachtig te lezen en – indien nodig – tijdig te reageren 😊! 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. Corona – positief geteste kinderen tijdens de kerstvakantie: 
 

Wanneer kinderen van onze school tijdens de vakantie positief getest werden, kunnen de ouders t/m 
donderdag 24/12/2020 (uiterlijk om 12.00) het CLB telefonisch verwittigen via 03 338 50 55 (beschikbaar van 
maandag tot en met zaterdag van 8:30 tot 16:30). Van 25/12/2020 t/m 03/01/2021 is het CLB niet bereikbaar 
en zal de contacttracing van de overheid deze taak op zich nemen.  

 

T/m 24/12/2020 (12.00) zal het CLB de hoog risicocontacten telefonisch op de hoogte brengen van hun 
quarantaine.  
 

Linken naar extra informatie: 
 

Draaiboek preventie Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen 
 

Veel gestelde vragen Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen 
 

 
 
2. Promofilm ‘Hoedjes van Papier’:  
 

 Dit schooljaar zijn fysieke schoolbezoeken door Corona niet mogelijk. Scholen moeten 
creatieve middelen zoeken om zich bij geïnteresseerde ouders voor te stellen. Via onze 
website zullen we onze promomaterialen ter beschikking stellen. Binnenkort ontvangen jullie 
daarover alle nuttige info.  
 
Eén van de promomaterialen die we ter beschikking zullen stellen, is een korte film. Deze 

wordt professioneel gemaakt door een extern bedrijf. Er zal gefilmd worden in onze beide vestigingen (dus zowel 
in onze kleuter- als in onze lagere school).  
 
De opnames zullen gebeuren op dinsdag 15 december 2020. Het is mogelijk dat kinderen duidelijk in beeld komen. 
Er zal gefilmd worden in enkele klassen, in de gangen, op de speelplaats…  
 
  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen
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In het schoolreglement van onze school (p. 62) vermelden we het volgende over ‘beeld- en geluidsopnames van 
leerlingen’: 
 
 

 
 
 

Specifiek voor deze promofilm:  
 
Indien je niet wil dat jouw kind(eren) herkenbaar zijn in onze promofilm, vragen we om dit uiterlijk op 
maandag 14 december 2020 via mail kenbaar te maken: georgette.girard@so.antwerpen.be.  
Vermeld duidelijk de voornaam en naam van het kind / de kinderen dat / die niet herkenbaar mogen zijn.  

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/schoolreglementdehoedjes
mailto:georgette.girard@so.antwerpen.be

