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KinderKuren-opvang: Naschoolse activiteiten worden dit schooljaar geannuleerd, vang kinderen 
zelf thuis op waar mogelijk 

 
Beste ouder 
 
We zien opnieuw een toename van de besmettingscijfers in ons land. Er worden heel wat inspanningen 
gedaan binnen het onderwijs en daarbuiten om uitbraken te voorkomen en scholen en opvang open te 
kunnen houden.  
 
Om die reden en om duidelijkheid te geven aan de ouders en scholen, heeft het stadsbestuur beslist het 
activiteitenaanbod van Kinderkuren te annuleren tot het einde van het schooljaar.  
 
We raden je daarnaast aan om – waar mogelijk – de voor- en naschoolse opvang enkel te gebruiken 
als het nodig is en je kind(eren) thuis op te vangen. Op die manier blijft de groep kinderen in de 
opvang beperkt en voorkomen we besmettingen. Het is niet de bedoeling dat grootouders de opvangtaak 
overnemen; zoals je weet wordt het afgeraden dat ouderen nauw contact hebben met jonge kinderen. 
 
De voor- en naschoolse opvang blijft open voor die gezinnen die geen oplossing hebben binnen hun 
thuissituatie.  
 
Net zoals de scholen blijft de opvang volgens de huidige veiligheidsmaatregelen van code oranje werken: 
 

- Kinderbegeleiders dragen altijd een mondmasker en houden 1,5 m afstand; 
- Ouders halen hun kind aan de schoolpoort op, dus komen niet in de ruimte van de opvang zelf; 
- Hygiënemaatregelen worden strikt opgevolgd bvb. kinderbegeleiders ontsmetten regelmatig hun 

handen 
 
Bedankt voor het begrip. We wensen je veel moed de komende periode. Zorg voor jezelf en je naasten, 
hou het veilig en gezond.   
 
Voor vragen of informatie kan je terecht op www.leuven.be/corona, telefonisch op 0800 16 9 16 of per 
mail via corona@leuven.be.  
 
 
Vriendelijke groeten 
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