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Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen HeLi vzw

Update corona: mogelijke sluiting
kleuterschool en schorsing
lessen lager onderwijs

25 maart 2021
Beste ouders,
Het Overlegcomité nam maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Dat
betekent dat er geen les zal worden gegeven in de laatste week voor de paasvakantie in het
lager en secundair onderwijs.
Dit heeft ook gevolgen voor het kleuteronderwijs omdat verschillende kleuterleerkrachten
zelf kinderen hebben die ze thuis moeten opvangen. Als er hierdoor te weinig personeel
aanwezig is op de school omdat kleuterleerkrachten ‘sociaal verlof’ moeten nemen, waarop
zij recht hebben, bestaat de kans dat we de school zullen moeten sluiten.
Daarnaast wil het volledige onderwijsveld solidair zijn met het kleuteronderwijs. Daarom doet
het onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van
het kleuteronderwijs en om de komende week zelf in te staan voor de opvang. In samenspraak
met de directies en het schoolbestuur van de basisscholen steunen we de oproep om ook
kleuters zo veel mogelijk thuis te laten.
Afspraken
1. De leerlingen van de lagere school blijven volgende week thuis. Er zal geen
afstandsonderwijs gegeven worden. Voor ouders die zelf geen opvang hebben,
organiseert de gemeente Nijlen noodopvang.
2. We vragen met aandrang om kleuters, uit voorzorg voor hun eigen gezondheid, die
van het gezin en onze kleuterleerkrachten, ook zoveel mogelijk thuis laten. Voor
ouders die zelf geen opvang voor hun kleuters hebben, voorziet de school opvang,
tenzij we de school moeten sluiten wegens overmacht.
3. Wilt u ten laatste morgenvroeg via de agenda, mail (directie@kinderpad.be) of
telefonisch aan de school laten weten hoe de volgende week er voor uw kleuter/lagere
school kind zal uitzien:
•
•
•
•

Mijn kleuter komt niet naar school.
Mijn kleuter komt wel naar school.
Mijn lagere school kind heeft geen noodopvang nodig.
Mijn lagere school kind heeft wel noodopvang nodig.
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Geeft u ook aan op welke dagen uw kind komt en of hij/zij gebruik maakt
van de opvang.
Wij hopen op de volledige heropening van het onderwijs op maandag 19 april, met voltijds
contactonderwijs voor allen.
Daarom vraagt het onderwijsveld nadrukkelijk dat er inspanningen gebeuren in de gehele
samenleving en dat iedereen de regels naleeft.
We doen als schoolteam een warme oproep om de veiligheidsmaatregelen extra na te leven.
Graag zien we jullie daarna gezond weer terug.
We wensen uw gezin van harte een fijne paasvakantie en een zalige Pasen toe!

directie & schoolbestuur KOBA HeLi
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