
 

 

Roosdaal, 21 oktober ’20 

 

 

Beste ouder, voogd, familielid, 

 

 

We zijn nu 2 maanden na de start van het schooljaar. Alles is stilaan opnieuw in de plooi 
gevallen.  

Alle kinderen en jongeren die opnieuw een vraag tot ondersteuning gesteld hebben, krijgen 
dit ondertussen ook weer. We proberen onze ondersteuning zo goed en zo gewoon mogelijk 
opnieuw te realiseren, weliswaar rekening houdend met de opgelegde corona maatregelen. 

 

We kregen sedert september binnen onze organisatie slechts 1 keer te maken  met nieuwe  
COVID- 19 besmettingen. We worden echter wel regelmatig geconfronteerd met een 
vermoeden van besmetting naar aanleiding van ziekte van kinderen of medewerkers 
waardoor zij één tot enkele dagen in quarantaine moeten. 

Vandaar wensen we u te informeren over hoe we hiermee omgaan. 

Wanneer een kind/jongere door een arts in quarantaine gezet wordt omdat hij/zij zelf ziek is 
of in contact geweest is met een (vermoedelijke) corona patiënt zullen we u contacteren om 
uw kind/jongere thuis op te vangen.  

Slechts bij uitzondering voorzien we binnen de organisatie opvang, maar dit vraagt telkens 
gesprek met het begeleidingsteam. 

We realiseren ons dat dit niet altijd evident is, maar we willen voor alle kinderen en jongeren 
een aanbod kunnen blijven garanderen. Het samen dragen van deze extra zorg is daarom 
een noodzaak. 

 

We willen ook nog steeds uw engagement vragen in het naleven van de maatregelen: 

 Licht ons in wanneer er in uw gezin of uw bubbel iemand besmet is met COVID. Uw 
kind/ jongere kan dan niet naar huis of kan dan ook niet opnieuw binnenkomen. 

 Beperk je nauwe contacten tot het minimum. Zo vermijd je zelf ook besmettingen. 
 Was je handen regelmatig met water en zeep en laat uw kind dit ook mee doen. 
 Wanneer onze medewerkers langskomen bij u thuis, vragen we u om een 

mondmasker te dragen. We vragen ook om  gesprek ofwel buiten te laten 
plaatsvinden of om het aantal aanwezigen te beperken tot het minimum zodat de 
afstandsregel van 1,5 m. gegarandeerd kan worden. Onze medewerkers komen 
immers met veel mensen in contact en we willen de risico’s beperken. 

 

Hebt u nog een vraag, spreek ons gerust aan. Samen lukt het ons wel! 

 

Koen Vander Beken   Sarah Everaert   Greet Bonner 
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