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Nieuwe maatregelen 
Vanaf 08/11 
 

Beste ouder  
 
Vanaf maandag 08/11 zijn er nieuwe maatregelen van kracht. 
 
Wat betekent dit: 
v De lessen gaan door. De school blijft open. 
v Mondmaskers: 

§ Voor het 5e en 6e leerjaar is een mondmasker binnen verplicht, maar niet op de speelplaats. 
§ Voor alle andere leerlingen onder de 10 jaar raden we aan om een mondmasker te dragen in 

de klas. 
v Het schoolfeest op vrijdag 17/12 wordt verplaatst naar een latere datum. 
 
Veiligheid: 
v Ouders/grootouders/volwassenen: dragen van een mondmasker is verplicht. Kinderen dragen bij 

voorkeur een mondmasker. 
v Contact: alle contacten tussen ouders en de school verlopen bij voorkeur via telefoon of digitaal. 
v In geval van ziekte gelieve de school te verwittigen. 

Secretariaat Bollekensschool  
09/222 01 10  
Bollekensschool.sec@onderwijs.gent.be  

 
Samen dragen we zorg voor elkaar! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het schoolteam 
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Nieuwe maatregelen vanaf maandag 08/11 

 

De lessen gaan door, school blijft open. 

 

Mondmaskers voor: 

*leerlingen 5e en 6e leerjaar binnen: verplicht 

* andere leerlingen onder 10 jaar: aan te raden 

 

Het schoolfeest op vrijdag 17/12 gaat later door. 

 

Alle contacten tussen ouders en school verlopen bij 

voorkeur via telefoon of digitaal. 

  

Secretariaat 

Ziek? Vragen?  

Annik en Ann 

09/222 01 10 

bollekensschool.sec@onderwijs.gent.be 
 


