DE GOUDEN REGELS
www.kuurne.be/corona

Hygiëneregels
blijven essentieel.
Aanbevelingen
als ‘regelmatig je
handen wassen’
en ‘geen kus of
een hand geven
als je mensen
begroet’ moet je
nauwgezet blijven
opvolgen.

Doe activiteiten
het liefst buiten.
Want daar is
het risico op
besmetting
kleiner. Als dat
niet kan, zorg er
dan voor dat de
ruimte voldoende
geventileerd
wordt.

Neem extra voorzorgsmaatregelen
bij mensen die in
een risicogroep
zitten.

Social distancing
blijft àltijd van
toepassing.
Behalve voor
mensen uit
hetzelfde
huishouden,
kinderen jonger
dan twaalf onder
elkaar en mensen
uit de bubbel.

De bubbel wordt
uitgebreid naar
10 personen.
Je kan nauwere
contacten
hebben met 10
verschillende
personen per
week, buiten jouw
bubbel.

ALLE KUURNSE SCHOLEN OPNIEUW OPGESTART
Op 15 mei startten het 1e, 2e en 6e leerjaar al deeltijds
met de lessen. Afgelopen dinsdag zijn de kleutertjes daar
voltijds bijgekomen én vanaf 5 juni zijn ook de kinderen
van het 3e, 4e en 5e leerjaar opnieuw welkom.
Ook in Spes Nostra starten alle leerlingen opnieuw deeltijds
op.
De organisatie hiervan was een huzarenstukje. Veiligheid
kwam en komt altijd op de eerste plaats. Schooluren wijken soms wat af en het gebruik van voor- en naschoolse
opvang wordt sterk afgeraden. Maar dankzij veel flexibiliteit slaagden alle scholen er op korte tijd in om een mooi
en zinvol einde van het schooljaar te organiseren.

Beste inwoner van Kuurne,
Via deze brief informeren we jou voor de allerlaatste
keer over de coronamaatregelen en hoe we als
gemeentebestuur hierop anticiperen.
Actueel nieuws kan je terugvinden op
www.info-coronavirus.be
www.kuurne.be/corona - www.kuurne.be/exitstrategie
corona@kuurne.be
@gemeente.kuurne
Gratis telefoonnummers
0800 14 689 | vragen over gezondheid en openbare orde
0800 120 33 | vragen over economie
+32 (0)2 501 4000 | vragen over hulp aan Belgen in het buitenland

Bedankt aan de vele vrijwilligers en dikke merci
Kuurne om de regels altijd te blijven volgen!

Het is niet mogelijk tot 30 juni om de
culturele infrastructuur te reserveren voor
vergaderingen.

Bib opent terug
de deuren
We openen op 8 juni onze deuren volgens onze normale openingsuren. BEHALVE OP WOENSDAG – die dag
blijven we afhaalbib tot eind juni. Heb je nog materialen
thuis? Geen probleem: alles is verlengd tot en met 30
juni! Volg tijdens je bibbezoek de voorzorgsmaatregelen:
1. Afstand houden
2. Max 15 gebruikers binnen. Ouder met max 1 kind.
3. Het ontsmetten van de handen is verplicht en kan
bij het binnenkomen
4. We vragen een mondmasker te dragen tijdens je
bezoek
5. Een BIBbezoek zal beperkt worden tot een half uur
6. Kranten of tijdschriften ter plaatse lezen kan nog
niet
7. Computergebruik is beperkt en op afspraak
Tijdens de voorbije sluiting is de bib overgestapt op het
eengemaakt Vlaams bibliotheeksysteem. Voor jullie, de
gebruikers betekent dat:
• een nieuwe website met gebruiksvriendelijk portaal
‘mijn bibliotheek’ waar je na registratie je eigen
zaken beheert
• een lidkaart die geldig is in de 11 andere bibliotheken van regio Zuidwest
Graag tot ziens in de bib!
ma 16 - 19 uur
di 16 - 19 uur
wo enkel afhalen
do 16 - 19 uur
vr 16 – 19 uur
za 9 - 12 uur

Vanaf maandag 8 juni kan je terug een warme
maaltijd reserveren in het lokaal dienstencentrum
RECYCLAGEPARK NIET LANGER OP AFSPRAAK
Je hoeft niet langer te reserveren voor het recyclagepark.
Je kan je vanaf 9 juni tijdens de gewone openingsuren
aanmelden. Blijf de bestaande maatregelen respecteren
en beperk je bezoek tot 15 minuten. Sorteer zoveel
mogelijk je afval thuis voor je naar het recyclagepark
komt. Aanvoeren kan tot 15 minuten voor sluitingstijd.
Binnenkomen via de uitgang is ten strengste verboden. Alle
maatregelen kan je nalezen op onze website.
kuurne.be/nieuws/recyclagepark-niet-langer-op-afspraak
di 14 - 18 uur
wo14 - 18 uur
do 16 - 19 uur
vr 09.30 - 12 uur
za 09.30 - 12 uur - 13 - 17 uur

SPORTKAMPEN EN SPEELPLEINWERKING DEZE
ZOMER
SPORTKAMPEN
De sportdienst werkt er hard aan om de sportkampen
corona-proof te maken. Het sportkamp zal er anders
uitzien dan we gewoon zijn, maar ieder ingeschreven kind
verwelkomen we, op afstand, met de glimlach. Naast de
aankoop van zeepdispensers en heel veel zeep om de vele
handjes te wassen, krijgt elke groep eigen wastafels en een
toilet. Er worden bubbels gevormd tijdens de kampuren
en in de voor- en na-opvang. Warme maaltijden zullen we
deze zomer niet kunnen serveren, de kindjes kunnen hun
eigen lunchpakket samen met hun bubbel opeten.
Voor aanvang van de kampen ontvang je als ouder alle
info over brengen en ophalen en het circulatieplan. Je zal
zoals op school niet dezelfde in- en uitgangen kunnen
gebruiken. De activiteiten werden aangepast om zoveel
mogelijk fysiek contact te vermijden. Ondanks enkele
kleine aanpassingen, willen we de kinderen een leuke en
vooral veilig zomer geven.

SPEELPLEINWERKING

Start speelpleinwerking: maandag 6 juli
Enkel volle dagen met eigen lunchpakket.
Geen uitstappen
Vooraf inschrijven is meer dan ooit aangeraden, enkel
op deze manier kunnen we rechtstreeks contact met
verschillende mensen vermijden.
• Ouders die hun kinderen reeds ingeschreven hadden
voor de speelpleinwerking zullen hun kinderen opnieuw moeten inschrijven voor de gewenste periode.
Het reeds betaalde bedrag zal teruggestort worden.
Bij Speelpleinwerking Kuurne zullen we 4 bubbels
hanteren. We kozen ervoor om de bubbels te maken op
basis van de leeftijdsgroepen. Elke bubbel heeft zijn eigen
kleur, eigen binnenruimte, eigen in- en uitgang en eigen
route naar het speelplein. Op de website kan u meer
informatie vinden over de verschillende bubbels en hun
zones.
•
•
•
•

Ontdek alle informatie over de speelpleinwerking 2020 op

kuurne.be/speelpleinwerking
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