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Tielt, 27/08/2020
Het is bijna zover!

Beste ouder/voogd
We zijn in onze school quasi de ganse zomer actief geweest, maar over enkele dagen vliegen wij er terug “echt” in!
Ons team kijkt er reeds naar uit om uw zoon/dochter opnieuw te verwelkomen in onze warme school!
We communiceerden reeds uitgebreid op 22/08/2020 en stelden dat er omtrent sommige zaken nog verdere
informatie zou volgen. Met deze brief wensen we bijgevolg nog een aantal zaken verder toe te lichten.
•

Maaltijden op 1/09/2020
o

Op de eerste schooldag worden reeds warme maaltijden geserveerd.

o

U dient voor 29/08/2020, via de klasmail van de toekomstige klas van uw kind, de maaltijdkeuze voor
de eerste schooldag door te geven. U kan kiezen tussen warme maaltijd, soep, eigen lunchpakket of
thuis eten.

•

Infoavonden van 7/09/2020 en 28/09/2020
o

o

In de schoolkalender waren 2 infoavonden voorzien


Op 7/09/2020 voor alle klassen, behalve L1.



Op 28/09/2020 voor L1.

Aangezien wij deel uitmaken van een Scholengemeenschap, volgen wij de beslissingen die, gezien de
coronacrisis, daar genomen werden. Bijgevolg sturen we onze planning enigszins bij:

o



De infoavond van 7/09/2020 gaat niet door.



De infoavond van 28/09/2020 gaat, tot nader order door, voor alle klassen (K1 t..e.m. L6)

De meest essentiële informatie zal per klas in een aparte PowerPointpresentatie gezet worden en
vervolgens digitaal aan u bezorgd worden tijdens de week van 7 t.e.m. 11/09/2020. We zullen deze
presentaties eveneens op onze website plaatsen.
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Communicatie rittenschema’s bussen
o

We leggen op dit moment de laatste hand aan de rittenschema’s van de bussen.

o

Indien uw kind gebruik maakt van de bus, zal u ten laatste aanstaande zaterdag een overzicht
krijgen van de opstapplaatsen en de bijhorende tijdstippen.

o

Mogen wij vragen om u strikt te houden aan deze planning? Dit zijn immers zeer strakke
rittenschema’s.

o

De rittenschema’s kunnen onderhavig zijn aan wijzigingen tijdens de eerste schoolweken. Wij
evalueren de rittenschema’s continu en streven hierbij steeds naar optimalisatie.

o

Eventuele wijzigingen zullen steeds digitaal gecommuniceerd worden.

Met vriendelijk groet,

Bjorn Moerman
Directeur Basisschool De Springplank
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