
 
Brugge, 19 juni 2020 

Betreft : Proclamatie 6de leerjaar 

Dag ouder(s), 

Het einde van het schooljaar is in zicht. Tijd om een belangrijk scharniermoment in het jonge leven van jullie                   
zoon of dochter te vieren. Jammer genoeg beperken heel wat veiligheidsmaatregelen een grootse en              
uitgebreide proclamatie... 
Toch willen wij de kinderen niet zomaar laten vertrekken met hun welverdiend ‘diploma’. Daarom              
organiseren wij een intieme ‘bubbelviering’ per klas op maandagavond 29 juni 2020. 
Dit gaat door in de grote sportzaal achteraan op het schooldomein. 
Voor 6A om 17.00u, 6B om 18.00u en 6C om 19.00u. 
Om alles veilig en volgens de opgelegde maatregelen te laten verlopen, vragen we u om volgende richtlijnen                 
strikt op te volgen. 
 

- Tussen het schooleinde en de proclamatie is er geen opvang voorzien. 
- Er is geen parkeergelegenheid op school. 
- Wij kunnen maximum 2 personen per leerling toelaten op het schooldomein.  
- U gaat te voet de school binnen door de tunnel en wandelt door tot aan de sporthal. 
- Een mondmasker is verplicht. 
- Bij het binnenkomen ontsmet u uw handen. 
- Op de grond zullen bubbels aangeduid zijn, er zal u één worden toegewezen om in te gaan staan                  

gedurende de viering. De zesdeklassers mogen vooraan verzamelen bij hun klasleerkracht. 
- Nadien kunt u de sporthal verlaten aan de andere zijde en wandelt u via Groeninge het schooldomein                 

weer buiten. 
- Mogen wij vragen om niet te blijven napraten op het schooldomein zelf. 
- Er zullen tijdens de proclamatie foto’s worden genomen die u achteraf van de website zal kunnen                

downloaden. Daarnaast is het wel toegestaan om foto’s te nemen of te filmen (vanuit uw bubbel).  
 
Nu al een ongelofelijke dank om u aan alle maatregelen te willen houden. Ook wij hadden het graag anders                   
gezien, maar proberen er zo toch een zinvol en mooi moment van te maken voor u en uw kinderen. Want dat                     
hebben ze meer dan verdiend! 
 

Met vriendelijke groeten, 
de directie en leerkrachten van het zesde leerjaar 

 
 

Karel de Goede VZW  


