
NIEUWSBRIEF 
26e jaargang  nr. 1 

september 2020 
 

Beste Ouders,  

 

 

We zijn allemaal weer blij dat het schooljaar op een bijna  “normale manier” mag starten .  

Alle kinderen mogen naar school en hopelijk mag dit zo blijven. Samen in de klas lessen 

volgen, spelen op de speelplaats ! Heerlijk om dit weer samen te mogen doen.  

 

Code geel betekent ook dat we met de lagere school leeruitstappen mogen doen buiten de 

school.  We gaan dat op dit moment toch nog heel erg beperken daarom ook een bijna lege 

nieuwsbrief.  

 

Vele ouders stellen zich vragen of hun kind naar school mag als het verkouden is of andere 

kleine  klachten vertoont.  Hieronder een verduidelijking uit een officiële tekst.  

 

Heeft de leerling plots klachten die behoren tot één of meer van deze 4 groepen? 

 

1.Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, 

zoals bijvoorbeeld na vaccinatie. 

2.Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een leerling die 

astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren. 

3.Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, 

hoofdpijn of geen eetlust. 

Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van neusloop door allergie, 

mogen naar school. 

4.Niet meer goed kunnen ruiken of proeven. 

 

 NEE  De leerling kan de lessen volgen op school. 

 

 JA Neem telefonisch contact met de huisarts (van wacht). 

De huisarts bepaalt of een test nodig is en vertelt waar dit kan. 

De leerling blijft thuis tot het resultaat van de test er is. 

 

 

Het leerkrachtenteam 
 

 

AGENDA: 

 Woensdag 9 sep. : klasfoto’s 

 Donderdag 10 sep. : 20u ouderraad 

 

 Maandag 5 oktober : facultatieve verlofdag , vrijaf voor de lagere school  

(kleuters hebben ook verlof wegens pedagogische studiedag) 

 Woensdag 14 oktober : pedagogische studiedag, vrijaf voor de lagere school 

(de kleuters hebben wel school) 

   

 

WEBSITE DE ZONNEBLOEM: www.zonnebloem.lummen.be  

OUDERRAAD: https://www.facebook.com/OuderraadDeZonnebloem  

 
 


