
 
 

 

Leuven, 28 mei 2020 
 
 

Beste ouders, 
 
 
Gisteren heeft de Veiligheidsraad Onderwijs het advies over de heropening van de scholen goedgekeurd: 
onze kleuterschool mag weer openen! En dat doen we op dinsdag 2 juni. 
 
 
Om alles veilig en vlot te laten verlopen vragen wij u om volgende richtlijnen nauwgezet en stipt op  te 
volgen: 

- breng uw kleuter TIJDIG naar school: we starten om 8u45 
- draag een mondmasker tijdens het brengen en halen van uw kleuter. Hou voldoende afstand van 

andere ouders en leerkrachten. 
- u mag zelf de school niet binnen komen. De leerkrachten nemen de kleuters over aan de poort. 
- Wij eindigen elke schooldag uitzonderlijk om 15u15: zorg dat u stipt aanwezig bent om uw kleuter 

op te halen! Kleuters die niet opgehaald zijn om 15u40 gaan naar de betalende opvang van 
Kinderkuren. Op woensdag eindigen we om 11u45. Om 12u15 gaan de kleuters naar de opvang. 

 
 
De kleuters blijven overdag in hun klasbubbel. Ook tijdens de speeltijd blijven zij strikt gescheiden van 
andere klasbubbels. 
Eten doen we in de klassen: er zijn nog steeds geen warme maaltijden, geef boterhammen mee in de  
schooltas. 
De handhygiëne blijft heel belangrijk: kleuters ontsmetten hun handen bij het binnenkomen aan de poort 
en bij het verlaten van het klaslokaal om 15u15. 
Overdag worden de handen steeds gewassen na toiletbezoek, voor en na het eten, bij het binnenkomen in 
de klas. 
De toiletten worden dagelijks meermaals ontsmet, net als de deurklinken en ander high touch. 
 
Om ons nog beter te kunnen voorbereiden vragen we u om vandaag nog te laten weten of u uw kleuter 
vanaf dinsdag weer naar school brengt. 
 
Wij kijken er naar uit om uw kleuter terug te zien! Met uw hulp bij stiptheid en nauwgezet opvolgen van de 
richtlijnen, zal het een veilig en blij weerzien zijn! 
 
 
 
Anne Meynckens 
directie kleuterschool Mater Dei 
 
 

 


