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      Gent, dinsdag 1 september 2020 

Betreft: Nieuw schooljaar - werking  
 

Beste ouder  
 
Op 1 september gaat het nieuwe schooljaar van start. We zijn blij dat alle kinderen opnieuw naar school 
kunnen komen! "#$%  
 
Wij wensen de gezondheid van alle kinderen en leerkrachten zo goed mogelijk te beschermen zodat 
iedereen veilig naar school kan. De directie nam daarom volgende maatregelen: 
 
v Ouders/grootouders/volwassenen: dragen van een mondmasker is verplicht. 

’s Ochtends kunt u uw zoon en/of dochter afzetten aan de schoolpoort via de Jubileumlaan. Na school 
kunt u hen afhalen op de speelplaats.  
Het schoolgebouw is niet vrij toegankelijk. Dit kan enkel op afspraak via het secretariaat, de 
zorgcoördinator of de brugfiguur. 
Kinderen hoeven geen mondmasker te dragen. 

v Hygiëne: 
Wij blijven inzetten op een goede handhygiëne, ventilatie en reiniging/ontsmetting van de lokalen. 

v Social distance: 
Volwassenen dienen 1,5m afstand te respecteren. Kinderen mogen dicht contact met elkaar hebben. 
De speeltijd blijft dus behouden. 

v Warme maaltijden: 
Vanaf donderdag 3/9 zijn er warme maaltijden mogelijk op school. 

v Zwemmen: 
Geen zwemmen tot eind oktober. Daarna wordt dit opnieuw geëvalueerd. 

v De geplande info-avond gaat niet door. Op de eerste schooldag wordt aan alle kinderen een infomap 
bezorgd met de nodige info. Gelieve deze door te nemen en de gevraagde formulieren ingevuld terug 
te bezorgen aan de school. 

v De MOS-winkel wordt tijdelijk gesloten. Er kan dus geen fruit of koek op school verkregen worden. 
Gelieve zelf een stuk fruit of een koek in een doosje (zonder verpakking) met uw zoon of dochter mee 
te geven. 

v In geval van ziekte gelieve het secretariaat te verwittigen. 
 
Samen gaan we voor een veilig en leerrijk schooljaar! 

 

 
Vragen of hulp 
nodig? 
 

 
Secretariaat Bollekensschool  
09/222 01 10  
Bollekensschool.sec@onderwijs.gent.be  
 
Zorgcoördinator Isabelle Aubert 
Bollekensschool.zorg@onderwijs.gent 
Brugfiguur: Frederike Bouckenooghe 
Frederike.bouckenooghe@stad.gent – 0473/83.44.26 
 
Leerkrachten kunt u bereiken via mail. 
Zie onze website voor het emailadres: klik op de foto van de leerkracht 
https://scholen.stad.gent/bollekensschool/klassen 
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Les op school 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

     

 

Veiligheid op 
school 

v Ouders:  
Brengen / ophalen kinderen: ingang via groen hek Jubileumlaan.  

 
 
 

v Kinderen: 
 
- Hou afstand van de juf of meester.  
- Mondmasker is optioneel. 
- Samen met de andere kinderen mag je spelen en dichter dan 1,5m 
komen. 
v Iedereen:  

Eten 
 

Vanaf donderdag 03/09 warme maaltijden 
Eetmaalstrookje (te vinden in de infobundel) invullen en 
naar school meebrengen. 

 

Zwemmen Geen zwemmen tot eind oktober 

Info   
 
 
 
 

 
Fruit en koek Geen fruit of koek op school te koop 

 
Zelf fruit of koek meebrengen zonder verpakking 

  
 
 

Ziekte

 

Bij ziekte: gelieve de school zo snel mogelijk telefonisch of via mail te verwittigen. 
 

      


