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Antwerpen, 30 oktober 2020 

 

Beste ouders,  

we leven in verwarrende tijden: de cijfers stijgen overal dramatisch, de communicatie 

verloopt niet altijd even helder. Vandaar dat we u met deze brief op de hoogte willen 

brengen van de toestand in onze school en van de maatregelen die we moeten volgen. 

 

Dankzij de fantastische inspanningen van al onze personeelsleden is het schoolleven zo goed 

als normaal kunnen verlopen. Desondanks ontsnapten ook wij niet aan de dreiging van 

quarantaine en besmetting op school. Gelukkig hebben we in enkele geïsoleerde gevallen 

tijdig kunnen ingrijpen waardoor het risico op verdere besmetting zo goed als mogelijk 

ingeperkt is en niemand zich ongerust moet maken.  

 

Zoals u wellicht al hebt vernomen heeft de minister van onderwijs de herfstvakantie 

verlengd van 1 november tot en met 11 november. Omdat het om officiële vakantiedagen 

gaat kan de school geen opvang organiseren. Ook het semi-internaat Harmonica blijft 

gesloten. We hopen dat u met uw kind(eren) toch enkele aangename momenten kan 

beleven ondanks de sombere maatschappelijke vooruitzichten.  

 

Die verlengde herfstvakantie moet dienen als een soort van “time out” om de ruime 

verspreiding van het virus onder de bevolking te doorbreken. Het is ook een welgekomen 

adempauze voor alle leerkrachten die de voorbije weken het beste van zichzelf hebben 

gegeven om de scholen veilig open te houden. Op donderdag 12 november is iedereen weer 

welkom op Katrinahof en hervatten we onze activiteiten.  

 

Tegelijk beseffen we dat het virus ons telkens opnieuw in snelheid pakt. We kunnen op dit 

ogenblik geen voorspellingen doen over wat er de komende dagen nog zal gebeuren. 

Daarom raden we u allemaal aan om onze website goed in het oog te houden. Vanaf het 

moment dat er nieuwe maatregelen worden afgekondigd die een impact hebben op onze 

school zullen we u daarvan op de hoogte brengen via onze schoolwebsite:  

www.katrinahofscholen.be  

 

 

 

mailto:bubao@katrinahofscholen.be
http://www.katrinahofscholen.be/


We willen er nog eens op wijzen dat bij de minste twijfel over de gezondheid van uw kind, 

het aangeraden is om uw kind gewoon thuis te houden. Neem contact op met de huisarts 

om te bepalen wat er verder moet gebeuren. Verwittig de school en bekommer u niet om 

allerlei attesten.  

 

Tot slot willen we u als ouders bedanken voor de bereidwilligheid waarmee u onze 

richtlijnen hebt nageleefd. Mede dankzij u is het gelukt om onze kinderen de voorbije weken 

veilig naar school te kunnen laten komen. We sluiten ons aan bij de oproep van de overheid 

om alle contacten zo drastisch mogelijk te beperken en alle maatregelen strikt op te volgen. 

Alleen op die manier kunnen we er in slagen de dreiging van corona het hoofd te bieden.  

 

Zorg goed voor elkaar en blijf positief denken. 

 

Namens het schoolbestuur, 

Saskia Vandereyken, directeur BuBao                                

Bart Dillen, directeur Bu.S.O. 

Rudi Lecoutre, voorzitter Raad van Bestuur. 


