Persbericht
Ook gemeentelijke kleuterscholen blijven dicht
DIEST – Naast de gemeentelijke lagere scholen van Deurne, Molenstede en Schaffen
blijven volgende week ook de gemeentelijke kleuterscholen gesloten. Als stad vinden
we het gelijkheidsbeginsel erg belangrijk, daarom maken we géén onderscheid
tussen kleuterschool en lagere school. Er wordt wel noodopvang voorzien.
Geen onderscheid
De strijd tegen het coronavirus is nu een jaar na de eerste lockdown nog volop
bezig. We zijn op dit moment aan de derde golf toe. Het Overlegcomité besliste
daarom om de secundaire scholen en basisscholen op maandag 29 maart, een week
voor de paasvakantie, te sluiten. Het gelijkheidsbeginsel is echter voor ons erg
belangrijk. Daarom maken we volgende week géén onderscheid tussen kleuterschool
en lager school. We sluiten GBS Molenstede, Schaffen en Deurne volledig. Zo hopen
we ook de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
“Mijn respect voor onderwijspersoneel is tijdens het afgelopen jaar alleen maar
gegroeid. Er moest gewerkt worden in uiterst moeilijke omstandigheden. We laten
nu even iedereen tot rust komen om er weer krachtig te staan na de paasvakantie.
We laten niemand in de steek. Er zal noodopvang voorzien worden,” zegt Geert
Cluckers, schepen van Gemeentelijk Onderwijs.
Noodopvang
De gemeentelijke kleuter- en basisscholen organiseren noodopvang tijdens de
schooluren, maar we raden ouders af om hun kinderen naar school te brengen. De
noodopvang is alleen voor kinderen van ouders die écht geen andere oplossing
hebben. We denken in de eerste plaats aan ouders met een essentieel beroep, die
niet kunnen thuiswerken of kinderen in een kwetsbare situatie.
Voor- en naschoolse opvang
De stad voorziet voor- en naschoolse opvang in ‘t Kliekske. Opnieuw vragen we om
hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. We hopen alle

kinderen in goede gezondheid terug te ontvangen in GBS Deurne, Molenstede en
Schaffen op maandag 19 april na een deugddoende paasvakantie.
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