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Brugge, 8 september 2020 - Betreft : Uitnodiging infoavond 

Beste ouder(s), 

De eerste schoolweek is achter de rug. We zijn goed kunnen starten. We duimen dat we in code geel                   
zullen blijven en iedereen probleemloos naar school kan blijven gaan zonder al te veel veranderingen en                
maatregelen. 

De traditionele infoavond bij het begin van het schooljaar ziet er dit jaar anders uit. De opgelegde                 
maatregelen zorgen er voor dat het niet mogelijk is om alle ouders te ontvangen in ons schoolgebouw.                 
Maar we willen jullie uiteraard informeren en op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de klas van                    
jouw kind. Vandaar onderstaande organisatie waarvoor we je heel hartelijk uitnodigen. 

Maandag 14 september voor de kleuters van de Garenmarkt en de Heilig Hartschool. Dit gaat door in                 
de klas van je kleuter. Verdere info volgt via de klasleerkracht. 

Dinsdag 15 september voor het eerste leerjaar. Dit gaat door in de klas van je eersteklasser. Verdere                 
info volgt via de klasleerkracht. 

Om alles veilig en volgens de opgelegde maatregelen te laten verlopen, vragen we om de volgende                
richtlijnen strikt op te volgen. 

● Schrijf je vooraf in in één van de 3 aangeboden tijdsloten. 
● Wij kunnen maximum 1 persoon toelaten per leerling. 
● Een mondmasker is verplicht zodra je het schooldomein betreedt. 
● Bij het binnenkomen ontsmet je je handen. 
● Je krijgt een zitplaats toegewezen door de leerkracht. Verplaats je zo weinig mogelijk door het 

lokaal. 
● Het infomoment is voor volwassenen. De leerlingen blijven thuis. 
● Blijf niet napraten op het schooldomein zelf. 
● Er is parkeergelegenheid op de speelplaats van de Garenmarkt. 

Dinsdag 15 september voor het tweede en derde leerjaar. Dit gaat digitaal door. Meer info volgt via de                  
klasleerkracht van je kind. 

Donderdag 17 september voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Dit gaat digitaal door. Meer info                
volgt via de klasleerkracht van je kind. 

Nu al ongelofelijke dank om je aan alle maatregelen te willen houden. Zo zorgen we voor elkaar. 

Hartelijk welkom. 

Het schoolteam 

 
 

 
Karel de Goede VZW 


