
  
 
  

  
 

  

HEROPSTART : KLEUTERSCHOOL 
 

Beste ouders 

 

Door de nieuwe richtlijnen ivm onderwijs kunnen we vanaf volgende week starten met 

halve dagen voor al onze kornuitjes ! 

We starten dinsdag  2 juni voor al onze kleuters, alleen in de voormiddag van maandag tot 

en met vrijdag. We maken maken twee zgn. “bubbels” : 2,5- en 3-jarigen & 4- en 5-jarigen. 

Na de eerste week maken we een evaluatie, sturen we bij waar nodig of doen een 

eventuele uitbreiding. 

In de namiddag organiseren we wel nog noodopvang. 

VOOR WIE IS ER NOODOPVANG?  

• Kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,  

voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen  

• Kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun 

kind niet meer zelf kunnen opvangen.  

• Kinderen in een kwetsbare thuissituatie  

• Kinderen van een éénoudergezin die buitenshuis werkt tijdens de schooluren en geen 

telewerk kan doen en geen andere opvangmogelijkheid heeft.  

• Kinderen waarvan beide ouders tijdens de schooluren buitenshuis werken en geen 

van beide ouders kunnen telewerken en geen andere opvang hebben.  

• De ouders moeten hun kind op voorhand inschrijven voor de opvang vóór zaterdag 

12u. bij Juf Ann 

AFSPRAKEN : MAANDAG TOT VRIJDAG (ALLEEN IN DE VOORMIDDAG) 

’s Morgens komen onze kleuters naar school vóór 8.45 u.  Ouders komen niet mee naar de 

klas, zij wachten aan de poort. De kleuterjuf haalt de leerlingen aan de poort. De leerlingen 

zullen zowel bij het binnenkomen als het verlaten van de school hun handjes desinfecteren 

met handgel. Voor het afhalen van de kleuters om 12.00 u., wachten de ouders aan de 

poort op veilige afstand van elkaar. De kleuterjuf brengt de kleuters naar de poort. 
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