Don Bosco Bulo Halle

Beste Ouders,
Hoe gaat het met jullie?
Omwille van de coronamaatregelen wordt de herfstvakantie verlengd en opent de
school opnieuw op donderdag 12 november.
De lessen zullen dan plaatsvinden onder pandemiefase ORANJE.

Alle kinderen van het buitengewoon- en lager onderwijs komen
elke dag naar school.

Alle extra-muros activiteiten zoals : toneel, uitstappen,
workshops, museumbezoek,... gaan voorlopig niet meer door.

Alle sportlessen gaan binnen en buiten door.
De kleedkamers kunnen wel niet meer gebruikt worden.
Daarom vragen we dat uw kind de dag van de sportles in
sportieve kledij naar school komt.

De zwemlessen gaan niet meer door.

Tijdens de middagpauze zal er in klasgroep in de
klas/afwisselend in de eetzaal gegeten worden en
dit onder begeleiding van de juf of meester.
Verjaardagen mogen gevierd worden met een droog koekje in

gesloten verpakking.

Brengen en ophalen van de kinderen = eerdere afspraken
blijven.
● Alle ouders en personen ouder dan 12 jaar dragen een
mondmasker over neus en mond op het schoolterrein
● Hou voldoende afstand (1,5 m) van anderen
(kinderen,ouders,leerkrachten,...)
● Slechts 1 persoon komt het kind afhalen
● Verlaat zo snel mogelijk het schoolterrein als u uw kind
hebt afgehaald via de groene poort.

Ouders worden tijdens de schooluren niet toegelaten op
school.
In uitzonderlijke gevallen kan u echter als ouder uitgenodigd
worden op school. (bv. voor een oudercontact)
Hebt u een vraag ?
● Neem eerst contact op met de school: 02/360.32.01 of
0476317881 (Agnes Luyckx)

Het oudercontact gaat digitaal door . De leerlingen kregen een
uitnodiging mee. Hou die avond vrij, aub!
Vrijdag, 20 november oudercontact voor de klassen
van juf Sinne, juf Isabelle-juf Ilse, juf Ingrid ,juf Marleen en meester Peter.
Vrijdag,27 november oudercontact voor de klassen van juf
Sanne, juf Sigrid, juf Ann, juf Ellen , juf Saartje en juf Saskia
Vrijdag ,4 december oudercontact voor de klassen van juf
Carine en juf Karolien.

Andere voorzorgsmaatregelen
● We blijven uiteraard bijzonder veel aandacht besteden

aan handen wassen en ontsmetten.
● Alle lokalen worden voortdurend geventileerd.
● Alle personeelsleden dragen zowel binnen als buiten een
mondmasker.
Wat als je kind ziek wordt op school ?
● De school contacteert u om uw kind op te halen.
● Raadpleeg je huisarts.
● Volg het advies van de huisarts en breng de school op de
hoogte.
● Test uw kind positief ? Breng de directie zo snel mogelijk
op de hoogte. De school volgt de richtlijnen van het CLB
en informeert de andere ouders. We geven aan de ouders
nooit de naam van het besmette kind door.

De herfstvakantie wordt met 2 dagen verlengd.
De school gaat terug open op donderdag 12 november.

Infano voorziet noodopvang op maandag 9/11 en dinsdag
10/11. De opvang is enkel bedoeld voor kinderen van wie de
ouders in de zorg werken of niet kunnen telewerken. De
noodopvang gaat door in basisschool Zilverberk te Halle.
U kan uw kinderen inschrijven via het e-mailadres :
tc ster algemeen zuid@infano.be
Een attest van de werkgever zal gevraagd worden bij de
inschrijving.

Deze maatregelen gelden natuurlijk steeds onder voorbehoud van strengere
maatregelen die de Vlaamse of federale overheid zouden nemen.
Raadpleeg onze website www.donboscohallebulo.com

We geven vandaag ook extra-werkbundels mee om te gebruiken
indien nodig. De juf of meester licht dit toe in een brief.

SAMEN STERK, SAMEN
GAAN WIJ ERVOOR.
HOU HET VEILIG EN ZORG
GOED VOOR ELKAAR!

Buitengewone groeten,
Het leerkrachtenteam.
Agnes Luyckx
Directie
0476317881

