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Gentbrugge 4 april 2020

Beste ouders en leerlingen
De voorbije weken waren heel intens. We willen iedereen dan ook van harte danken
voor het begrip en medeleven tijdens de corona crisis. We hopen dat jullie in goede
gezondheid verkeren.
De huidige maatregelen zijn, zoals u weet, verlengd tot 19 april 2020. Tijdens de
paasvakantie zal de Veiligheidsraad opnieuw samenkomen. Dan zal beslist worden
of de scholen al dan niet opengaan op 20 april. We raden u dan ook aan om de
media te volgen en regelmatig Smartschool of de website te checken in functie van
verdere berichtgeving.
Als de scholen terug opengaan op 20 april, bestaat de kans dat het
schoolbusvervoer nog niet optimaal zal verlopen. Gelieve u hierop te voorzien.
Als de scholen niet opengaan op 20 april, zullen de scholen verder in opvang
voorzien. We vragen dan ook om voor 20 april te mailen naar de
beleidsmedewerkers of uw zoon of dochter gebruik zal maken van deze opvang.
Alle schoolactiviteiten buiten de campus (‘extra-murossen’) worden tot nader order
opgeschort.
Het Vormsel en de eerste communie zullen dit schooljaar niet doorgaan. Van zodra
wij nieuwe data weten, worden deze aan de betrokken ouders gecommuniceerd.
Ook de Open Dag op zaterdag 9 mei wordt afgelast. Bijeenkomsten met veel volk
zijn immers nog niet toegelaten. Ouders van toekomstige leerlingen die de school of
het MFC toch wensen te bezoeken kunnen hiertoe een afspraak maken met de
betrokken beleidsmedewerker zodra de omstandigheden dit toelaten.
Wat de inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021 betreft: de inschrijvingsdatum
van 4 mei wordt geannuleerd, de nieuwe inschrijfdata zullen op onze website
www.bubaosintgregorius.be bekend worden gemaakt.
De afgelopen periode was voor iedereen een zware beproeving. Hopelijk kan
iedereen in de paasvakantie tot rust komen en de batterijen terug opladen. Draag
zorg voor uzelf en voor elkaar!
Inge Vereecken, algemeen directeur a.i. BuBaO

De voorziening behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde • Stropstraat 119 • 9000 Gent
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs

