Sint-Gregoriuscollege
Alfons Biebuycklaan 24
9050 Gentbrugge

Nieuwsbrief
Update corona

Gedeeltelijke opstart scholen
De nationale veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april beslist dat een deel van de school mag openen op vrijdag
15 mei. Welke leerjaren zullen opstarten, zijn we momenteel aan het bekijken.
We werken een plan uit waarbij we rekening houden met alle veiligheidsvoorschriften. We gebruiken hiervoor
het draaiboek van de Vlaamse overheid. Dit plan kunnen we enkel uitvoeren wanneer dit wordt goedgekeurd
door de externe dienst voor preventie en het schoolbestuur.
De veiligheid van onze leerlingen, leerkrachten en medewerkers staat steeds voorop.

We laten je zo snel mogelijk weten:
•

Of we veilig kunnen herstarten.

•

Wanneer we kunnen herstarten.

•

Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.

•

Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.

•

Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.

•

Hoe we de opvang blijven organiseren.

•

Hoe we dit schooljaar verder afronden.

•

Wat dit voor jouw kind betekent.

Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode – Bergstraat 32A – 9820 Merelbeke ~ ondernemingsnummer: 416252536
Opmaak: Véronique Van Damme en Mieke Clopterop

Preteaching loopt verder!
Je kind krijgt tot en met 14 mei nieuwe leerstof via preteaching. We organiseren afhaalmomenten zoals de
voorbije weken. Hieronder vind je de planning:

Opvang
De school blijft in opvang voorzien (van 7u tot 18u) voor kinderen
van ouders:
•

die in een cruciale sector werken

•

die beiden buitenshuis werken.

Om de opvang goed te kunnen regelen,
vragen we om de school eerst te verwittigen via
de volgende kanalen:

09/230 82 40

of

secretariaat@sint-gregoriuscollege.be

0479/34 93 66

of

directie@sint-gregoriuscollege.be
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