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Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen NoordkAnt vzw 

Update coronamaatregelen – wijziging 
NOODOPVANG KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL 

 

Antwerpen, 26 maart 2021 

Update corona: Sluiting van de lagere scholen en de kleuterscholen 

Beste ouders, 

Gisteren ontvingen jullie reeds een brief waarin de afspraken voor volgende week werden vermeld. 

Daarin stond dat de lagere scholen gesloten werden en dat de kleuterscholen open bleven. 

 

Gisterenavond nam he 

t Katholiek Onderwijs Vlaanderen de beslissing om ook de kleuterscholen te sluiten vanaf maandag 29 

maart. Op die manier wil zij de verspreiding van het coronavirus  verder indijken. Dat betekent dat er 

geen les zal worden gegeven in de laatste week voor de paasvakantie in de basisscholen.  

Daarom doet het onderwijsveld een appel aan alle ouders om de kinderen zoveel mogelijk thuis te 

houden tijdens deze week. 

 

De eerder gemaakte afspraken voor de lagere school kunnen uitgebreid worden naar de kleuterschool. 

Afspraken  

1. De leerlingen van de lagere school en kleuterschool blijven volgende week thuis. Er zal geen 

afstandsonderwijs gegeven worden. Voor ouders die zelf geen opvang hebben, voorziet de 

stad/gemeente opvangmogelijkheden. In gemeenten waar dit niet gebeurt, zal de school 

opvang voorzien. De Stad Antwerpen voorziet jammer genoeg geen extra opvang. 

2. Wilt u zo spoedig mogelijk aan de school laten weten hoe de volgende week er voor uw 

kleuter/lagere school kind zal uitzien.  Dit kan via mail basisschool@lambertus.be of vanaf 

maandag ochtend 8u telefonisch 03/541.54.42   

 Mijn kleuter/lagere school kind komt wel naar de NOODOPVANG. Geeft u ook aan 

op welke dagen uw kind komt en of hij/zij gebruik maakt van de naschoolse 

noodopvang. 

Wij hopen op de volledige heropening van het onderwijs op 19 april, met voltijds contactonderwijs 

voor allen. Daarom vraagt het onderwijsveld nadrukkelijk dat er inspanningen gebeuren in de gehele 

samenleving en dat iedereen de regels naleeft. 

We doen als schoolteam een warme oproep om de veiligheidsmaatregelen extra na te leven. 

Graag zien we jullie daarna gezond weer terug. 
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