
 

Duffel, 11 januari 2022 

 

Beste ouder(s) 

 

Ik wens jou een nieuw jaar 

bruisend en sprankelend, 

stralend en schitterend, 

gezond en gelukkig, 

zorgeloos en prachtig! 

 
Quarantaineregels: 

De interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs 

heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen en andere maatregelen er vanaf deze 

week tot aan de krokusvakantie uitzien voor de scholen.  

Hieronder volgt een samenvatting.  

• Mondmasker vanaf 6 jaar: 

Alle kinderen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe 

om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Dit geldt 

ook voor de kinderen in de kleuterklassen : hier is geen mondmaskerplicht, maar er 

moet wel goed verlucht worden, net als in alle andere klassen.  

• Quarantainemaatregelen:  

Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn of wanneer 25%* van de klas besmet is, 

gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.  

• Zelftesten:  

De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen uitdrukkelijk aan alle ouders 

om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 

De ministers roepen ouders ook op hun kind, ook als het geen symptomen vertoont 

preventief elke week te testen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra 

verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen.  

• Ventilatie:  

Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een 

infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich 
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verspreiden en in de lucht blijven hangen. Hou er dus rekening mee dat ramen en 

deuren van onze klaslokalen maximaal zullen openstaan. Kleed je kind dus zeker warm 

aan. Alle bouwen beschikken over een CO2-meter. 

ONDERWIJSBEURS SECUNDAIR ONDERWIJS regio Mechelen 
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Zaterdag 19 februari 2022 - 9.30 tot 17 uur  

TECHNOPOLIS te Mechelen  

Op de onderwijsbeurs maak je kennis met het onderwijsaanbod in de eerste graad van het 

secundair onderwijs. Je krijgt er ook een overzicht van alle studierichtingen, met bijhorende 

mogelijkheden van voorbereiding op de arbeidsmarkt tot verder studeren. Er zijn infostanden 

van secundaire scholen uit Mechelen, Heist-o/d-Berg, Keerbergen, Duffel, Onze-Lieve-Vrouw-

Waver, Sint-Katelijne-Waver, Haacht, Tildonk, Kapelle o/d Bos, Berlaar en Rotselaar.  

De inschrijvingen voor het eerste jaar (schooljaar 22/23) zullen in alle Mechelse scholen en 
scholen uit de ruime omgeving voorafgegaan worden door een digitaal aanmeldsysteem. Heb 
je hierover vragen, kom dan zeker langs op de infostand ‘digitaal aanmelden’. 
INSCHRIJVEN VERPLICHT!  

Scan de QRcode om je tickets te reserveren en een tijdslot te kiezen.  

Mondmasker verplicht  

Houd afstand  

Toon aan de ingang je Covid Safe Ticket + identiteitskaart. 4 VZW KOMO - Molenbergstraat 4, 

2800 Mechelen - ondernemingsnummer 870.585.094  

Naast de QR code kan je ook inschrijven via : 

https://www.eventbrite.be/e/ticketsonderwijsbeursregiomechelen-19-februari-2022-

170121926261.  

Om zoveel mogelijk ouders met hun kind de kans te geven de onderwijsbeurs te bezoeken, 

wordt gevraagd met maximum 3 personen per gezin in te schrijven. 

 

Vaccinatiecentrum Pallieterland vraagt of de basisscholen in Duffel het bericht hieronder en de 

bijlagen (flyer, handleiding digitaal afspraak maken zonder papieren uitnodiging, 

toestemmingsbrief) willen verspreiden via digitale weg (smartschool). Alvast bedankt. 

 

KINDERVACCIN (Info vanuit gemeente Duffel): 

Vaccinatiecentrum Pallieterland vraagt of de basisscholen in Duffel het bericht hieronder en de 

bijlagen (flyer, handleiding digitaal afspraak maken zonder papieren uitnodiging, 

toestemmingsbrief in bijlage) willen verspreiden via digitale weg. 

https://www.eventbrite.be/e/ticketsonderwijsbeursregiomechelen-19-februari-2022-170121926261
https://www.eventbrite.be/e/ticketsonderwijsbeursregiomechelen-19-februari-2022-170121926261
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Op woensdag 19 januari 2022 zullen in Vaccinatiecentrum Pallieterland de eerste vaccinaties 

gezet worden bij kinderen tussen 5 en 11 jaar. Deze jonge inwoners van Berlaar, Duffel, Lier, 

Nijlen en Ranst zullen er 2 prikken krijgen met het kindervaccin van Pfizer. 

  

Alle prikken voor kinderen zullen gezet worden buiten de schooluren, zowel op weekavonden, 

woensdagnamiddagen als zaterdagen. De vaccinaties van de 5- tot 11-jarigen starten op 

woensdag 19 januari en duren, rekening houdend met de nodige 2 prikken, minstens 6 weken. 

  

Net zoals bij de volwassenen, worden de kinderen uitgenodigd door de Vlaamse overheid. De 

schriftelijke uitnodiging is reeds verstuurd en zal eerstdaags in de brievenbus vallen. De ouders 

kunnen zelf een afspraak maken, zo kunnen gezinnen met meerdere kinderen in deze 

doelgroep ervoor kiezen om broers en/of zussen samen te laten vaccineren.  

  

Ook al is de papieren uitnodiging nog niet in de bus gevallen, ouders kunnen al een afspraak 

voor hun kind boeken via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.be. Ouders 

kunnen daar de code van hun kinderen vinden om hun afspraak in te boeken via 

www.laatjevaccineren.be/kies-zelf-je-vaccinatiemomenten.  

  

Op de dag van de prik zelf mag er maximum 1 ouder per kind bij zijn. Je dient volgende 

documenten mee te hebben: e-ticket, Kids-ID of ISI+-kaart van je kind en de ingevulde 

toestemmingsbrief van de ouders. 

  

Meer info en de toestemmingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-

wanneer/5-11-jarigen.  

 

WAFEL- en NOTENVERKOOP (Vrienden van Montessori) 

Op maandag 24 januari tot en met 18 februari 2022 start onze jaarlijkse wafeltjes- en 

notenverkoop vanuit onze ouderwerking Vrienden van Montessori. De bestelformulieren 

volgen nog. De bestellingen zelf worden met de kinderen meegegeven op vrijdag 11 maart 

2022 na schooltijd of kunnen afgehaald worden op zaterdag 12 maart 2022 binnen een 

afgesproken tijdslot. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Tine D’Hondt 

Directeur 

 

http://www.myhealthviewer.be/
http://www.mijngezondheid.be/
http://www.laatjevaccineren.be/kies-zelf-je-vaccinatiemomenten
http://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/5-11-jarigen
http://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/5-11-jarigen


  

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


