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Beste ouder(s),  
 

 
Het Corona virus zorgt voor vreemde tijden … We moeten binnen blijven, afstand houden van anderen, mogen 
niet afpreken met personen buiten het gezin ...  
 
De lessen zijn opgeschort en het is een hele uitdaging om de kinderen zo een lange tijd fijn te laten spelen of 
zelfstandig te laten werken voor school.  
 
Heb je hulp nodig? Informatie of een gesprek? 
 

 Bekijk dan zeker het online hulpverleningsaanbod (zie verder).  
 
De CLB-medewerkers werken van thuis uit. Je kan ons dus nog wel bereiken telefonisch, via mail of via de CLB-
chat. Misschien heb je de gegevens van jouw CLB-medewerker zelf al. Mocht dat niet zo zijn, mag je steeds 
bellen 03/338 44 88 of mailen clb@so.antwerpen.be.  
 
 
Deze brief, uitgebreide online hulpverlening en tips om de kinderen bezig te houden, vind je op onze website 
www.stedelijkonderwijs.be/clb. 
 
 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 
 
 
Het team van het Stedelijk CLB Antwerpen 

mailto:clb@so.antwerpen.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/clb
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Online hulpverlenersaanbod 
Door de crisis is het normaal dat er spanningen binnen gezinnen kunnen ontstaan. Onderstaande poster 
‘Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis. 5 Tips’ geeft gezinnen enkele concrete 
handvatten over hoe zij kunnen omgaan met conflicten in het gezin.  

Waar kan je terecht met een vraag?  
www.clbchat.be   

 
Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14 en 21 uur kan je chatten met een CLB-
medewerker. Gratis en anoniem. Nieuwe regeling vanaf 23 maart!! Ook tijdens de paasvakantie is de chat 
geopend !! Enkel niet op paasmaandag !!  
 
www.tele-onthaal.be  

 

Als je nood hebt om te praten kan je gratis bellen of chatten met een vrijwilliger van Tele-Onthaal. Je krijg er 
ook info over hulp bij jou in de buurt. Dit gebeurt helemaal anoniem.  
BELLEN naar het nummer 106, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur  
CHATTEN: Op weekdagen en op zaterdag van 18u tot 23u, op woensdag en zondag al vanaf 15u. 

http://www.clbchat.be/
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www.awel.be 

 
Awel is de website die ‘luistert’ naar kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen Awel op verschillende manieren 
contacteren en kunnen ook veel info vinden op hun website. Awel is gratis, anoniem en wordt bemand door vrijwilligers. 
Kinderen en jongeren kunnen met hen chatten, mailen, bellen of deelnemen aan een forum. 
 
www.jac.be 

 
Op deze site kunnen jongeren veel informatie vinden rond thema die hen aanbelangen.  
Jongeren kunnen mailen, chatten en bellen of een afspraak maken met een hulpverlener van het Jac. 
 
 

http://www.awel.be/
http://www.jac.be/

