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Betreft: update informatie betreffende coronamaatregelen 

         

         Kontich, 16 maart 2020 

 

Beste ouders, 

 

Elke dag komen nieuwe richtlijnen over de maatregelen die genomen worden voor het coronavirus binnen. We trachten de organisatie 

van de noodopvang hier zo goed mogelijk op af te stemmen. 

Wanneer er wijzigingen of belangrijke informatie voor de ouders is, ontvangen jullie hiervan een samenvatting. 

 

We starten met goed nieuws over de kleuters waarvan een mogelijkheid tot besmetting was. De test heeft bevestigd dat zij geen 

drager van het coronavirus zijn.  

 

Enkele praktische afspraken: 

- Wij zorgen voor noodopvang, d.w.z. enkel opvang voor kinderen die op geen enkele andere veilige manier opgevangen 

kunnen worden. 

- Het is aangewezen om kinderen thuis te houden. Kinderen naar school sturen vergroot de kans op besmetting.  

- Als uw kind zich niet goed voelt, gelieve hem of haar dan ook niet naar de noodopvang te sturen. Wij rekenen op ieders 

verantwoordelijkheid hierin.  

- Oma’s en opa’s die hun kleinkinderen voor en/of na schooltijd opvangen, brengen best hun kleinkinderen niet naar school. 

Door de verhoogde kans op besmetting kan het kleinkind het virus op zijn beurt doorgeven aan de grootouder.  

- Uren noodopvang 

o voormiddag van 8.45 u. tot 12.00 u. (tussen deze uren worden er geen kinderen afgezet of opgehaald) 

o namiddag van 13.00 u. tot 15.40 u. , vrijdag tot 15 u. (tussen deze uren worden er geen kinderen afgezet of 

opgehaald) 

o kinderen kunnen ook halve dagen komen. Wie een hele dag komt, maakt gebruik van het middagtoezicht 

o woensdagnamiddag is er geen noodopvang 

- Om de ouders de kans te geven met glijdende uren te werken, voorzien we extra opvang vanaf 8 u. en tot 16 u., woensdag 

tot 12 u.  

- Kokon, de buitenschoolse kinderopvang van Kontich vangt deze drie weken geen kinderen van onze school op.  

- We vinden het belangrijk dat de leerlingen hun taken maken zodat ze aangeleerde leerstof kunnen inoefenen, ze in het ritme 

blijven en voeling met de school houden.  
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- Leerplichtige leerlingen die afwezig zijn geweest t.e.m. vrijdag 13/3 dienen na de paasvakantie een ziektebriefje of 

doktersattest binnen te brengen volgens de geldende afspraken. (Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende 

kalenderdagen is een doktersattest verplicht).  

- De resterende bestelde warme maaltijden van maart worden geannuleerd. Deze worden niet aangerekend.  

- Heel de maand april zal er geen mogelijkheid zijn om warme maaltijd te eten. Iedereen brengt boterhammen mee. Na de 

paasvakantie ontvangt u een bestelformulier voor de maand mei. 

 

Volg ook de blog op onze website www.deschans-kontich.be (tabblad info corona).   

 

 

Met vriendelijke groeten 

Sofie Schramme, directeur 
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