Vilvoorde, 15/11/2021
Preventieve maatregel : kleuterschool is 4 dagen gesloten
Afstandsonderwijs voor kleuters van 16-19/11/2021
Lagere school is open voor gezonde kinderen

Beste ouder
Na overleg met de algemeen directeur, coördinerend directeur basisonderwijs, het
schoolbestuur en de preventiedienst van KOV vzw werd er beslist om vanaf morgen de
kleuterschool voor een week te sluiten.
Wij schakelen voor de rest van de week over op afstandsonderwijs, dit van dinsdag
16 november tot en met vrijdag 19 november.
De kleuterschool gaat dus voor een week dicht.

Waarom gaat de school een week dicht?
Deze preventieve beslissing werd genomen om het oplopende aantal besmettingen op
onze kleuterschool een halt toe te roepen. Op dit ogenblik zijn al 2 grote klasgroepen in
quarantaine geplaatst, omdat een leerkracht positief testte. Ook wachten we nog op de
testresultaten bij 6 andere leerkrachten.
Er is nog geen reden tot grote ongerustheid.
Met deze beslissing zorgen we ervoor dat er 6 dagen geen onderling contact meer is.
We hopen zo verdere verspreidingen tegen te gaan.
Krijgt mijn kleuter schoolse taken?
Voor een kleuter is het een hele uitdaging om de school bij je thuis te brengen.
We starten vanaf dinsdag 16 november met afstandsonderwijs. Dit wil zeggen dat de
kleuterjuffen jullie dagelijks 1 tot 2 filmpjes zullen bezorgen met een leuke activiteit. We
bezorgen de link via e-mail en via Gimme.
Moet mijn kleuter zich laten testen?
Voelt je kind zich niet ziek? Dan is een test niet nodig.
Voelt je kind zich wel ziek? Koorts, moeilijkheden om te ademen, vaak hoesten, keelpijn,
niet zo goed ruiken en proeven? Bel je huisarts. Je huisarts beslist of een test nodig is.
Mag de broer of zus in de lagere school naar school komen?
Ja, een broer of zus van een kleuter mag naar school komen, als de leerling geen
symptomen heeft. Zieke leerlingen blijven beter thuis.
Is er noodopvang voorzien voor de kleuters?
Neen, je kleuter kan niet terecht op school. De beslissing om de school preventief een
week te sluiten is genomen om de contacten tussen kinderen en personeelsleden enkele
dagen te vermijden. Zo hopen we verdere besmettingen tegen te gaan.

Wanneer mag mijn kleuter terug naar school komen?
De kleuterschool gaat maandag 22 november 2021 terug open. Gezonde kinderen zijn
dan terug welkom. Zieke kinderen blijven thuis!
Het is heel belangrijk dat de school, ook tijdens het afstandsonderwijs, op de hoogte blijft
van zieke kinderen en hun testresultaten. Breng ons dus op de hoogte van mogelijke
testresultaten!
Graag benadrukken we nogmaals dat er geen reden tot ongerustheid is.
We nemen deze preventieve beslissing, omdat we het beste voor hebben met alle
betrokkenen van onze school.
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Contacteer ons gerust.
Ook de klasleerkrachten staan voor jullie klaar.

Met vriendelijke groet
Directieteam De Knipoog: Kathy Stockmans & Sofie Slaets
directie.deknipoog@kov.be

