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Gentbrugge, 29 oktober 2021 
 
Beste ouders,  
  

Net voor de start van de herfstvakantie breng ik jullie graag op de hoogte van enkele 

nieuwsberichten: 

Schoolgebeuren 

Oktober was een goed gevulde maand voor onze leerlingen. Zo namen heel wat leerlingen deel aan 
de Pierkesloop, de jongste kleuters brachten een bezoek aan de Tuin Van Kina, de oudste kleuters 
gingen langs bij de bib. De tweede graad kon reeds in het kader van het vertelfestival genieten van 
een verhalenwandeling in het Rattendaelepark en de meersen in samenwerking met Brede School 
Gentbrugge. Na de vakantie komen de dames van de bibliotheek langs bij onze oudste kleuters met 
hun bakfiets vol boeken. Ook dat wordt genieten.  
 
Het zesde leerjaar nam deel aan de digitale talentenweek georganiseerd door het beroepenhuis. 
Deze interactieve ontdekkingstocht leerde hen meer over hun talenten maar ook de verschillende 
beroepskeuzes.  
  
Gisteren konden we na lange tijd nog eens genieten van een fijne activiteit op school met de 
leerlingen en de ouders. De Halloweentocht was meer dan geslaagd. Bedankt om met zoveel deel te 
nemen aan de verschillende tochten.  
Het was een fijne sfeer onder de leerlingen, de ouders en het schoolteam. Bedankt aan het 
leerkrachtenteam voor de uitwerking en ook aan het oudercomité voor hun inzet bij de bar en de 
eetstanden.  
  
 

Update coronamaatregelen 

Vanaf 8 november gaan binnen het onderwijs opnieuw enkele maatregelen worden ingevoerd. 
Hieronder de belangrijke zaken voor onze leerlingen en ouders: 

- Mondmaskerplicht 
Er komt opnieuw een mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.  
Ze dienen dit te dragen binnen in de leslokalen. Op de speelplaats is dit niet nodig.  
Mogen we vragen om zelf een mondmasker te voorzien en ook enkele reserve in de 
boekentas. 
 

- Leerlingenvervoer 
Er komt een mondmaskerplicht voor leerlingen vanaf het 5de leerjaar bij het gebruik van de 
schoolbus. Dit bij uitstappen maar ook voor leerlingen die met de schoolbus van en naar 
school komen.  

 
- Ouders dienen bij het betreden van de gebouwen opnieuw een mondmasker te dragen.  
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Op de kalender 

 
Enkele belangrijke data om te onthouden: 
 
12 november:   Gewone lesdag 
19 november:   Ouderquiz 
29 november:   Cursus gemachtigd opzichter voor ouders 
21 december:   Oudercontact voor leerlingen van de lagere afdeling 
 
 
Ik wens jullie allen een fijne vakantie toe! 
 
 
Vriendelijke groeten  
 
 
Delphine Standaert 

         

mailto:info@bs-gentbrugge.be
http://www.bs-gentbrugge.be/

