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Anderlecht, maandag 27 april 2020. 

 

Beste ouder(s) 

 

Maatregelen Coronavirus voor de kleuterschool vanaf 4 mei.  

 

- Er zal nog altijd geen les zijn voor de kleuters.  

- Voor kinderen van ouders die werken, voor kinderen van ouders die zelf 

geen opvang hebben, voorziet de school noodopvang.  

De voor- en naschoolse opvang gaat voor deze kinderen ook door. 

- Komt je kind vanaf 4 mei naar de opvang, dan moet je hiervoor 

inschrijven.  

Inschrijven kan door een mail te sturen naar 

adebrabanter.sni@gmail.com en dit vóór woensdag 29 april          

12.00 uur. Inschrijven kan ook telefonisch tijdens de schooluren. Bel 

dan naar 02 523 15 20.  

Vermeld in je bericht welke kinderen naar de opvang zullen komen 

en wanneer zij aanwezig zullen zijn.  

- Heb je opvang thuis, dan blijft je kind thuis. 

- Werkende ouders brengen een bewijs mee van de werkgever waarop de 

werktijden vermeld staan. 

- Zieke kinderen blijven thuis.  

- Kijk regelmatig op onze facebookpagina SNI-kleuterschool. Wij 

bezorgen jullie hier elke dag leuke activiteiten om samen met de kinderen 

te doen.  

- Heb je  nog een vraag? Bel ons tijdens  de schooluren op het nummer 

02 523 15 20 of stuur een mail naar adebrabanter.sni@gmail.com. 

 

Wat na 14 mei ? 

 

- Ook na 14 mei zal er geen les zijn voor kleuters. Wanneer onze kleuters  

terug naar school mogen, weten we nog niet.  

- Je zal nieuwe info terugvinden via facebook  SNI-kleuterschool of op 

onze schoolwebsite www.sni.be 
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- Sommige leerlingen in de lagere school zullen vanaf 15 mei wel naar 

school kunnen. Ouders en leerlingen van de lagere school krijgen hierover 

informatie op vrijdag 8 mei. 

 

Kan mijn kind van de derde kleurklas naar het 1ste leerjaar?  

- De afwezigheid van uw kind op school tijdens deze periode heeft geen 

enkele invloed om toegelaten te worden in het 1ste leerjaar in september.  

 

 

Vriendelijke groeten. 

Zorg goed voor elkaar. 

 

Directie en leerkrachten kleuterschool 


