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Turnhout, 27 januari ‘22 
 
Beste ouders, 
 
Net zoals u vernamen wij gisteren via het journaal dat de minister van onderwijs, Ben Weyts, de 
quarantaineregels flink versoepeld heeft. De nieuwe regels gelden vanaf vandaag, donderdag 27 
januari 2022. 
 

Wat verandert er niet? 
 
- Kinderen die een positieve test hebben afgelegd, blijven thuis en volgen de richtlijnen  
van de dokter (minstens 7 dagen in isolatie). 
 
- Kinderen met symptomen moeten zich laten testen en blijven thuis tot een negatief resultaat. 
 

Wat verandert er wel? 
 
- De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 besmettingen verdwijnt 
vanaf vandaag.  
 
- Kinderen die in quarantaine zaten wegens een besmet gezinslid en hierdoor hoog risico zijn, 
mogen vanaf vandaag naar school komen als ze geen symptomen hebben.  
Het is wel raadzaam om een zelftest te doen voordat uw kind naar school komt. 
 
 
Zonder twijfel zullen door deze nieuwe maatregel veel meer (zonder het te weten) besmette  
kinderen en volwassenen, aanwezig zijn in de school. Daarom blijven we vragen om het mondmasker 
zorgvuldig te dragen en zeer regelmatig zelftesten te doen. Dit om u zelf, uw familie, klasgenoten en 
leerkrachten te beschermen. Zoals altijd blijven onze leerkrachten hun best doen om alles zo goed 
mogelijk aan te pakken en niemand uit het oog te verliezen. 
 
 
Tot slot willen we meegeven dat we als school steeds zo snel mogelijk proberen in te spelen op de 
aanpassingen en jullie hiervan op de hoogte brengen.  
 
 
Heeft u nog vragen? Dan mag u steeds onze school contacteren op het nummer 014 41 17 02. 
 
 
Dank voor uw begrip en uw strikte opvolging. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 
 

Nieuws vanuit de BSD! 
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