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Gentbrugge, 4 november 2019
Beste ouder(s), Beste begeleider(s),

Maandag
11 november 2019
geen school

er is geen
opvang

Let op!
Bussen
dinsdagmorgen op
het uur van
maandag

Dagopvang en verblijf
MFC , maar geen bus
op maandag

Betreft : Verlofdag op maandag 11 november 2019.
Die dag is er geen school. Er is geen opvang voor externe leerlingen.
In het MFC is er weekendwerking voor kinderen die regelmatig gebruik maken van
de weekendwerking.
Gelieve er rekening mee te houden dat er op maandag 11 november geen bussen
rijden, niet voor externe leerlingen, ook niet voor leerlingen in Dagopvang en Verblijf.
Op dinsdag 12 november 2019 is er de busregeling zoals op maandagmorgen.

woensdag
20 november 2019
geen school

er is geen
opvang

alle bussen:
gewone uren op
dinsdagavond en
donderdagmorgen

Dagopvang en verblijf
MFC voor kinderen
van de leefgroep +
bus op woensdag
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Betreft : Pedagogische studiedag op woensdag 20 november 2019.
Op woensdag 20 november 2019 is er pedagogische studiedag voor alle
personeelsleden van de lagere school. Op die dag is er geen school, er is geen
opvang voor externe leerlingen.
In het MFC worden de leerlingen in Dagopvang en Verblijf indien nodig opgevangen
in de leefgroepen. De leerlingen in Dagopvang kunnen gebruik maken van het
normale busvervoer op woensdag.
Op dinsdagavond 19 november is er de gewone dinsdagavondregeling voor de
bussen. Op donderdagmorgen 21 november is er de gewone
donderdagmorgenregeling voor de bussen.
Wij hopen U met deze informatie tijdig te informeren en tekenen.
Met vriendelijke groeten

Nadine Van de Sompel
Algemeen directeur BuBaO

Christa Heyse
Algemeen directeur MFC

