Lid van Scholengroep Gent
Hazenakker 1 | 9050 Gentbrugge
Tel: 09/210 51 50 – Fax: 09/210 51 59
e-mail: info@bs-gentbrugge.be
website: www.bs-gentbrugge.be

Gentbrugge 30 oktober 2020
Beste ouders,

De eerste periode van dit schooljaar is achter de rug. Ondanks de onvoorspelbare periode waar we
momenteel in zitten, hebben we als school getracht zoveel als mogelijk het gewone schoolgebeuren
te laten doorgaan. Dit in functie van het welbevinden van onze leerlingen. We vinden het belangrijk
dat ze graag naar school gaan, we zijn er namelijk van overtuigd dat dit bijdraagt om tot leren en
ontwikkelen te kunnen komen.
Ook al zijn we beperkt in onze mogelijkheden toch stonden er de afgelopen periode nog leuke
activiteiten op onze agenda. Zo werd de halloweentocht omgetoverd tot activiteiten op school. Heks
Perlafien had de hulp nodig van onze kleuters om een heksenfeest te kunnen organiseren. De
leerlingen van het lager konden toetreden tot de school van toverkunsten door verschillende
opdrachten goed te doorstaan.

Pierkesloop
Maandag hebben we als school een Pierkesloop georganiseerd voor de leerlingen van het lager. De
leerlingen van L1 t.e.m. L3 liepen een parcours van 600m, de oudere leerlingen en ook enkele
leerkrachten liepen 1 km. Het enthousiasme bij velen was erg groot!
Er werd een aftermovie gemaakt om jullie vanop afstand toch te laten meegenieten.
http://youtu.be/P78hzoA42KY

Woensdag fietsdag
De fietsactie vanuit het oudercomité liep deze week ten einde. De leerlingen die de afgelopen
periode met de fiets of step naar school zijn gekomen, kregen een spaakreflector om nog beter
gezien te worden in het verkeer. Na de herfstvakantie starten we de actie Helm op Fluo Top. Meer
info in aparte brief.

Lunchpakket
Graag herinner ik jullie aan de nieuwe regeling na de herfstvakantie over de maaltijden. Alle
leerlingen dienen iedere dag een lunchpakket mee te brengen.

Lid van Scholengroep Gent
Hazenakker 1 | 9050 Gentbrugge
Tel: 09/210 51 50 – Fax: 09/210 51 59
e-mail: info@bs-gentbrugge.be
website: www.bs-gentbrugge.be

Werkboeken en schriften
Gezien de situatie i.v.m. Covid 19 nog niet onder controle is, willen wij ons als school voorbereiden
op mogelijke extra wijzigingen. We blijven er echter vanuit gaan dat we op 12 november onze deuren
terug kunnen openen, toch geven we vandaag al meerdere werkboeken en schriften mee. Het is niet
de bedoeling dat de leerlingen hierin gaan werken. Hier zullen, mocht het nodig zijn, richtlijnen over
volgen. Van zodra de school terug open gaat brengen ze alle materialen terug mee naar school.

Ik wens ieder van jullie een deugddoende vakantie toe, draag goed zorg voor elkaar! Samen verslaan
we dit virus door ons te houden aan de opgelegde maatregelen.

Delphine Standaert
Directeur

