Stad Brugge Stedelijke Basisschool De Geluksvogel

Aan de ouders van onze kleuters.

Vrijdag 26 maart 2021
Beste ouder(s)

Naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond heeft de burgemeester, de algemeen directeur
van stad Brugge en schepen van onderwijs mevrouw Soete deze morgen besloten om ook de
kleuterscholen van ons stedelijk onderwijs te sluiten.
We voorzien noodopvang van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april.
Dit telkens van 8u tot 16u. Halve dagen zijn ook mogelijk. Op woensdag van 8u tot 12u.
Aangezien dit een opvang is, kunnen we niet garanderen dat er aparte bubbels zijn en er geen vermenging
is .
Mogen we jullie vragen ons te mailen naar secretariaat@sbsdegeluksvogel.com wanneer jullie
kind naar de noodopvang zal komen. Wanneer jullie kleuter niet naar de noodopvang komt, hoef je
niet te verwittigen. Op deze manier kunnen we ons ook beter organiseren.
We vragen ook om een tussendoortje en een lunchpakket met drankje mee te geven.

-

Wat te doen bij besmetting:
Ø Door deze organisatie proberen we de kans op besmetting zo klein als mogelijk te
houden. Het gevaar op besmetting binnen een groep/bubbel blijft echter aanwezig dus
ook de mogelijkheid dat uw kind in quarantaine wordt geplaatst en getest dient te
worden.
Ø Indien uw kind zich ziek voelt neemt u steeds contact op met de huisarts en is
preventief thuisblijven een betere optie.
Ø U, uw kind of iemand in het gezin wordt positief getest? Dan verwittigt u steeds de
school. Deze brengt het clb op de hoogte die de contact tracing en het inschatten van
de hoog-en/of laagrisico contacten kan opstarten.

Alvast een warme dank u wel voor uw begrip, geduld en medewerking.
SAMEN komen we er wel door!
Met vriendelijke groet
Stephanie Meire
Directeur
0476/68 06 64
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