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Beste ouder(s) 

Zoals jullie reeds in de media konden vernemen, zijn er door het overlegcomité 

nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Het onderwijs 

neemt hier een belangrijke plaats in. In onze scholen komen immers veel kinderen 

samen, de kansen op besmettingen zijn bij ons bijzonder groot. De laatste weken 

mochten we dit, jammer genoeg, al meerdere malen ondervinden. Meerdere klassen, 

zelfs scholen, moesten de deuren enkele dagen tot weken sluiten.  

Woensdagavond hebben wij, voor de laatste week voor de paasvakantie, nieuwe 

richtlijnen ontvangen. GEZIEN DEZE NIET EFFECTIEF WAREN OM HET VIRUS 

TEGEN TE GAAN, IS ER VANUIT HET KATHOLIEK ONDERWIJS NU HET 

VOLGENDE BESLIST: 

Ook in het kleuteronderwijs worden de lessen opgeschort. Wij vragen daarom 

met nadruk om peuters en kleuters thuis te houden. Van al onze kinderen zijn 

het net zij die, door hun speelsheid, veel kans hebben om besmet te geraken of om 

het virus door te geven. 

In de lagere scholen waren de lessen reeds opgeschort. Ook hier vragen we met 

aandrang om kinderen thuis op te vangen. De noodopvang moet echt als laatste 

redmiddel worden gezien. We willen immers zo veel als mogelijk kruisbesmettingen 

voorkomen.  

Wij begrijpen dat er veel van jullie, ouders, gevraagd wordt. Indien jullie een 

ondertekend attest sluiting school (waardoor tijdelijke werkloosheid kan bekomen 

worden) nodig hebben, vinden jullie dit bij de post die zoals normaal, vrijdag, 

verstuurd wordt door de klasleerkracht.  

Indien jullie uitzonderlijk de kinderen niet zelf kunnen opvangen, kan er beroep 

gedaan worden op een noodopvang. Deze wordt ingericht voor ouders die werken in 

de zorg, politie, kinderopvang, voedingssector. Er wordt hiervoor een bewijs/attest 

van de werkgever gevraagd. Dit geldt voor beide ouders. Dit attest kan je ons per 

mail (petra.houben@broederschool-genk.be) bezorgen of op de eerste dag van 

opvang afgeven. Wie nood heeft aan dergelijke opvang, neemt contact op met de 
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school. Dit vóór morgenmiddag, zaterdag 27 maart 12.00 u. Je kan telefonisch op 

089 35 24 81 contact opnemen tot vrijdag 15u30. Per e-mail kan je verwittigen tot 

zaterdagmiddag, 12u. via petra.houben@broederschool-genk.be. 

Vergeet niet de naam van je kind, klas, dagen en uren (van wanneer tot wanneer) 

wanneer je opvang nodig hebt, daarin te vermelden. 

In de school zullen de kinderen die opvang nodig hebben samen een nieuwe bubbel 

vormen. Gezien dit niet bijdraagt tot het bestrijden van het virus, hopen we dat 

het aantal inschrijvingen beperkt zal zijn. Let wel: Inschrijven = komen. Niet 

ingeschreven voor zaterdagmiddag = geen opvang meer mogelijk.  

Al deze inspanningen vragen we maar met één doel, het virus bedwingen. We hopen, 

samen met jullie dat wij op maandag 19 april onze deuren weer kunnen openen voor 

al onze kinderen. 

Alleen samen kunnen we deze, ondertussen zeer zwaar wegende crisis, aan.  

Hou het veilig! 

 

        

directeur        coördinerend directeur 

Els Stulens       Barbara De Vleesschauwer 
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