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Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen  

 

KOBA Zuiderkempen vzw 

 

 geïnspireerd en inspirerend basisonderwijs 

 

Coördinerend preventieadviseur KOBA Zuiderkempen:  jan.hofkens@kobazuiderkempen.be - 0488177110 

 

Preventieve tijdelijke sluiting kleuterschool  

 
Beste ouders 

 

Een groot aantal van de kleuterjuffen in onze school wordt tijdens het weekend getest op 

Covid-19. In afwachting van een negatief resultaat dienen zij nadien nog enkele dagen in 

quarantaine te blijven op medisch advies en is het voor ons niet mogelijk om de organisatie 

van de kleuterschool rond te krijgen.  Om die reden zijn we jammer genoeg genoodzaakt om 

de kleuterschool te sluiten vanaf maandag 19/10/2020 tot en met woensdag 21/10/2020.   

 

We willen erop wijzen dat het hier gaat om een preventieve sluiting om organisatorische 

redenen die geheel los staat van de werking van onze lagere school.  Deze kinderen kunnen 

dus gedurende deze week op een veilige manier naar school komen met dezelfde 

maatregelen zoals we die gedurende het hele schooljaar al handhaven.   

 

Mochten er zich nog wijzigingen voordoen, dan ontvangt u hierover tijdig verdere 

transparante en duidelijke informatie. 

 

We staan er ook borg voor dat de afhaling van de gerechten op onze alternatieve eetdag 

morgen zal gebeuren onder strikte veiligheidsmaatregelen. 

 

Draag verder goed zorg voor jezelf en mekaar: 

- Was je handen regelmatig met water en zeep gedurende minstens 40 seconden. 

Droog je handen af met een propere handdoek. 

- Hoest en nies in een zakdoek. Gooi papieren zakdoeken meteen in een afgesloten 

vuilnisbak en was daarna je handen. 

Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog. 

- Verlucht de woning: zet vaak een raam of deur open. 

- Gebruik aparte spullen in huis om kwetsbare huisgenoten te beschermen: eet- en 

drinkgerei (bestek, borden, koffietassen, glazen, ...), tandenborstels en handdoeken. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Conny Jans      Jan Hofkens     

Directie       Coördinerend preventieadviseur  

    

 

Chris Bellekens     Roos Jennes 

Afgevaardigd bestuurder    Voorzitter  
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