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CORONAVIRUS - UPDATE 

Schuiferskapelle, 05-03-2020 

 

Beste ouders 

 

Het nieuws van een besmetting in Doomkerke (Ruiselede) bereikte ons. Wij informeren 

jullie er graag nogmaals over dat wij de richtlijnen van de overheid opvolgen. D.w.z.: 

- Wij zorgen voor papieren zakdoeken. De vuilbakken worden vaker geledigd. 

- Handen van de kinderen worden regelmatig gewassen, er is desinfecterende zeep 

voorzien in de toiletten. Handen laten we aan de lucht drogen. 

- Wij wijzen de kinderen erop te hoesten/niezen in de binnenkant van hun 

elleboog. 

- De ruimtes worden extra verlucht. Klinken, toiletten, kranen,… worden extra 

gereinigd met desinfecterende poetsproducten. 

- In de klassen werd dit besproken en werd erop gewezen dat we elkaar niet gaan 

kussen, dat we afstand bewaren,...  

Echter: dit zijn preventieve maatregelen. Wij kunnen op geen enkele manier 

garanderen dat onze school coronavrij blijft. We spreken hier ook over vaak nog 

kleine kinderen waarbij fysiek contact heel spontaan optreedt en zeer moeilijk onder 

controle te houden is. 

Scholen worden voorlopig niet gesloten, kinderen die niet ziek zijn worden op school 

verwacht. 

Wat wij aan jullie vragen: 

- Houd kinderen die ziek zijn thuis en stuur hen pas terug naar school als ze 

volledig hersteld zijn. Kinderen die doorheen de dag symptomen vertonen (koorts 

en hoesten) moeten opgehaald worden. 
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- Gelieve geen ontsmettingsgel in de boekentassen van de kleuters mee te geven. 

Wij hanteren hierin hetzelfde protocol als met andere alcoholhoudende en 

poetsproducten: we houden deze uit de buurt van kleine kinderen. In alle 

communicatie vanuit de overheid wordt er ook op gewezen dat handen wassen 

met zeep het meest efficiënt is. 

Mocht een besmetting gemeld worden op school zullen wij hierover verder 

communiceren.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Charlotte Ketels 

Ine Vandecaveye 

directie De Dorpsparel 


