
 
 

DE KLEUTERSCHOOL BLIJFT OPEN! 

 

Houthalen-Helchteren, 25 maart 2021 

 

 

Beste ouders, 

 

Zoals jullie wel vernomen hebben zijn er vanaf volgende week strenge 

maatregelen getroffen in het onderwijs. 

Het goede nieuws is dat de kleuterscholen open blijven! 

 

Dat wil zeggen dat alle GEZONDE kleuters naar school mogen blijven 

komen. 

 

Wanneer mag de kleuter NIET naar school? 

- als de kleuter ziek is: koorts heeft, diarree heeft, overgegeven 

heeft,... Dan verwachten wij dat jullie thuis een oplossing zoeken. 

Uw kind mag dus ook niet komen als u thuis een pijnstiller of 

koortswerend middel heeft gegeven! 

- als er binnen het gezin ( vader, moeder, broer, zus of inwonend 

familielid) iemand besmet is. Verwittig in dit geval ALTIJD de 

directie, zodat wij op school de gepaste maatregelen kunnen nemen : 

011 492392 of dekleinekunstenaar@houthalen-helchteren.be 

 

Men is er van overtuigd dat het onderwijs in de  kleuterscholen veilig kan 

gebeuren. Wij, als onderwijzend personeel, doen onze uiterste best om 

alle richtlijnen strikt te volgen, om de veiligheid te garanderen voor uw 

kleuter en voor de collega's. 

Maar dit kunnen wij niet alleen ! Hiervoor hebben we uw medewerking 

nodig! 

 

Wij doen dus aan u een dringende oproep om samen met ons deze 

pandemie te doen stoppen door de buitenschoolse contacten van uw 

kleuter en uzelf tot het noodzakelijke te beperken. We begrijpen dat er 

mailto:dekleinekunstenaar@houthalen-helchteren.be


veel van jullie gevraagd wordt, maar dit lijkt ons de enige manier om 

elkaar veilig te houden. 

Besmette kleuters kunnen onze kleuterleidsters namelijk besmetten en 

dat willen wij te allen tijden vermijden! 

 

Wilt u volgende week uw kleuter thuis laten: 

- Omdat broer of zus van de lagere/middelbare school ook thuis 

blijft? 

- Uit veiligheidsoverwegingen? 

- Uit solidariteit met de kleuterscholen? 

Dat kan !  

Wij hebben hier alle begrip voor. Gelieve dit dan ons even te laten weten, 

zodat wij ons kunnen organiseren. De kleuters van de derde kleuterklas 

zijn dan ook gewettigd afwezig. 

Dit kan telefonisch 011 492392 of via mail 

dekleinekunstenaar@houthalen-helchteren.be 

 

Via de media roepen de vakbonden op tot staking. Tot op dit moment is 

dit nog niet van toepassing in onze school. Moest dit veranderen, dan 

verwittigen we jullie hiervan via mail. 

 

Samen moeten we zorgen voor elkaar! 

 

Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 

Vriendelijke groeten 

Eveline Leurs, directeur 
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