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Brugge, 19/08/2021

Betreft: open klasmoment schooljaar 2021-2022 Heilig Hartschool

Beste ouders,

Wij staan te popelen om er weer in te vliegen en kijken nu reeds uit naar een blij weerzien
met onze kinderen. Samen met hen willen wij dit schooljaar een nieuw en enthousiast
verhaal schrijven.

De kinderen zelf zitten natuurlijk met heel wat vragen: wie wordt mijn nieuwe juf of
meester? In welke klas ga ik zitten? En misschien beginnen ze ook hun klasgenoten te
missen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op maandag 30 augustus een open
klasmoment. Een eerste kennismaking met elkaar, even tijd maken om vakantieverhalen
uit te wisselen met de vrienden, de school opnieuw verkennen, een blij weerzien na twee
maanden vakantie ...

Op dit ontmoetingsmoment moeten we ons natuurlijk nog altijd aan een aantal
maatregelen houden. Concreet wordt het open klasmoment als volgt geregeld:

- Alle volwassenen dragen een mondmasker bij het betreden van het schooldomein
en in de gebouwen.

- We proberen het contactmoment in de klas kort te houden.
- Let er ook op dat er niet te veel volwassenen tegelijk in de klas zijn.
- Blijf nadien niet napraten in het schoolgebouw zelf.
- Voor het bezoek wordt volgende uurregeling op basis van de eerste letter van de

familienaam afgesproken:
- Voor het bezoek wordt volgende uurregeling op basis van de familienaam

afgesproken:

- van A tot en met C tussen 15 en 16 uur
- van D tot en met L tussen 16 en 17 uur
- van M tot en met Z  tussen 17 en 18 uur.

Wij hopen dat we jullie op die manier op een veilige manier een warm onthaal kunnen
bieden in onze school en klas en kijken reikhalzend uit naar jullie komst.

Met vriendelijke groet,

de directie en het team

Karel de Goede VZW


