Uitnodiging contactmoment
1ste kleuterklas

Beste ouder(s),
Wij nodigen u en uw kind uit op een eerste verplicht kleutercontact met het CLB (het vroegere medisch
onderzoek).
Dit is een perfect moment voor de verpleegkundige om met u een gesprek te hebben over verschillende
aspecten van de groei, de ontwikkeling en de opvoeding van uw kind.
Wat mag u verwachten?
- we informeren u over de algemene werking van het CLB;
- uw kind wordt gewogen en gemeten;
- we onderzoeken de stand van de ogen en het verzicht;
- eventueel is een gehooronderzoek nodig.
Als de verpleegkundige het nodig vindt, zal de dokter van het CLB om advies worden gevraagd. Al uw
vragen zijn uiteraard welkom.
Het onderzoek gaat door op het CLB omwille van COVID-19 maatregelen.
U kiest zelf of u een consult wenst in Aalst, Denderleeuw of Ninove (plannen + adressen op achterkant).
Wij voorzien consultatie op dinsdag, woensdag en donderdag – telkens van 8.40u tot 16u van 12/01/2020
tot en met 27/05/2020 (een consultatie duurt max 50 minuten).
Voor het maken van een afspraak kan u ons contacteren op:

 053/46.95.00

of

 kleutercontact@clbaalst.be

Met vriendelijke groeten en dank voor uw medewerking,
De verpleegkundigen

NB: Indien mogelijk, breng de vaccinatiekaart of het boekje van Kind en Gezin (ONE) mee. Wij volgen de
maatregelen met betrekking tot COVID-19 strikt op, gelieve dit ook te respecteren.
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Medisch kabinet Aalst:
GO! CLB Dender
Zonnestraat 25
9300 Aalst
(er zal u meegedeeld
worden of u op de parking
van het CLB wacht of via de
hoofdingang kan gaan)

Medisch kabinet
Denderleeuw:
Basisschool Wereldboom,
Steenveldlaan 32
9470 Denderleeuw
(aan de overkant van de
speelplaats is aan de
rechterkant het CLB-lokaal)

Medisch kabinet Ninove:
Basisschool Kameleon,
Dreefstraat 31
9400 Ninove
(aan de rechterkant van de
school gaat u de campus
op. Het CLB bevindt zich in
gebouw i)

!

Indien u vragen heeft, contacteer ons gerust.
En cas de questions, n'hésitez pas de nous contacter.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
العائلة أفراد من احد او مترجم إحضار في التتردد، العربية باللغة الى نفسك عن التعبير تجيد ال كنت أن
(Indien u geen Nederlands begrijpt, vragen wij u om zelf voor een tolk te zorgen)
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