Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Aan de ouders van onze leerlingen

13 maart 2020
Betreft: Coronamaatregelen

Beste ouders,
We ontvingen van de federale overheid volgende richtlijnen.
‘De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de
kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid).
Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen
ook terecht kunnen in de scholen.’
Er zullen geen onderwijsactiviteiten gegeven worden tot en met 3 april. Daarna volgt de
paasvakantie en zijn de scholen ook gesloten. Zonder tegenbericht worden de lessen hervat
op maandag 20 april.
We dringen er wel op aan dat u als ouder uw verantwoordelijkheid neemt om uw
kinderen slechts in uiterste nood naar school te laten komen, gezien de ernst van
de situatie.

Praktisch en onder voorbehoud van geactualiseerde berichtgeving
•
•
•
•
•
•

De voorschoolse opvang en naschoolse opvang vallen weg.
Er is opvang op school van 8 tot 16 u.
Deze opvang wordt verzorgd door onderwijzend personeel.
Er worden geen maaltijden voorzien, zelf boterhammen meebrengen.
Er wordt geen intern busvervoer georganiseerd.
Er wordt geen leerstof aangeboden.

We houden u kort op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via een nieuwsbrief die u digitaal
via uw mailbox zal bezorgd worden en die ook op onze website in real time zal geactualiseerd
worden.

Afdeling A, Rijselstraat 71, 8200 Brugge | t 050 38 44 71 | f 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge | t 050 38 17 65 | f 050 38 08 86
secretariaat@sbsstmichiels.be | www.gemeenteschool-sintmichiels.be | www.brugge.be

Voor meer info kunt u steeds terecht bij de directie van uw school.
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