
 
 

GEDEELTELIJKE HEROPSTART VAN DE  KLEUTERSCHOOL 

 
Houthalen, 28 mei 2020 

 

 

Beste ouder(s), 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren het advies van de onderwijswereld 

goedgekeurd. 

Dit betekent dat we onze kleuterschool vanaf woensdag 3 juni gedeeltelijk kunnen 

opstarten. 

Keuzes maken zijn altijd moeilijk… We begrijpen dat elk kind graag de juf en de 

andere kleuters terug zou willen zien, we begrijpen dat elke ouder snakt naar wat 

rustige momenten, … maar volledig terug hervatten met alle klassen lukt niet. We 

moeten namelijk met heel wat veiligheidsmaatregelen rekening houden. 

 

Omdat de pedagogische noden van de oudste kleuters het grootst zijn, is er de 

beslissing genomen om met deze groep te hervatten. 

Dit betekent dat er voor de jongste kleuters ( instappers en eerste 

kleuterklas) niets verandert! Voor hen blijven we enkel noodopvang voorzien 

tijdens de schooluren als beide ouders een attest binnenbrengen dat ze op hun 

werkplek moeten zijn. Zij blijven ook hun contactbubbel behouden in de 

buitenschoolse opvang. 

 

De tweede en derde kleuterklas gaat dus wel opstarten. Zij zijn vanaf woensdag 

3 juni terug welkom in hun klas tijdens de gewone schooluren. Hun klasgroep wordt 

hun contactbubbel tijdens deze schooluren. Dat wil zeggen dat zij gedurende de 

hele schooldag geen onderling contact met andere klasgroepen gaan hebben. Ook 

gebruiken zij enkel hun eigen sanitair. Hun klastitularis krijgt hulp om deze 

veiligheidsmaatregelen in goede banen te gaan leiden. 

Na de schooluren in de buitenschoolse opvang blijft de huidige contactbubbel van 

de tweede en derde kleuterklas behouden. 

 

We hebben er alles aan gedaan om de heropstart zo veilig mogelijk te laten 

verlopen, zowel voor de kleuters als voor ons team.  

 



Binnenkort ontvangt u meer praktische informatie over het brengen en halen, zodat 

u duidelijk weet hoe we het gaan regelen. Hiervoor rekenen we natuurlijk ook op 

jullie bereidwilligheid om dit goed te laten verlopen. 

 

Heeft u nog vragen? Heeft u bedenkingen of bezorgdheden? 

Mail ze ons of laat het even telefonisch weten, zodat we ze mee kunnen nemen in 

onze planning. Hartelijk dank hiervoor 

 

Samen zorgen we voor elkaar ! 

 

 

Vriendelijke groeten 

Eveline Leurs, directeur 

 

directie@dekleinekunstenaar.be 

 

011 492392 
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