
          Dilsen-Stokkem, 11 maart 2020 
 

Beste ouder(s) van de kleuters uit de eerste, tweede en derde kleuterklassen 
 

Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, wordt door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid en na overleg met ons schoolbestuur gevraagd om 

maatregelen te nemen aangaande onze geplande oudercontacten op respectievelijk 

16, 17 en 19 maart 2020. Deze gaan niet door. Tevens kunnen we melden dat “Ontbijt je 

fit” op 22 maart om dezelfde reden geannuleerd is en de gelden terug worden berzorgd. 

Er wordt nog onderzocht of deze activiteiten op een later moment dit schooljaar kunnen 

doorgaan. 

Uiteraard volgen het stadsbestuur en de schooldirectie de actualiteit, de adviezen en 

richtlijnen nauw op, in functie van de gezondheid en het welzijn van onze leerlingen en 

leerkrachten die primeren.  

Vriendelijke groeten 

Lut Aerts   Inge Otten      

directeur SBS1  directeur SBS2 
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