Beste ouder
Beste leerling

Halle, 11 maart 2020

U hoorde in de media al dat de maatregelen rond het coronavirus verstrengd werden. Als
scholengroep volgen wij deze afspraken nauwgezet op en willen we geen enkel risico nemen. Dit
betekent dat wij tot en met de paasvakantie volgende richtlijnen aanhouden:
-

-

Buitenlandse reizen tot en met de paasvakantie worden uitgesteld of afgelast;
Activiteiten voor leerlingen in de openlucht (bosspelen, stadswandelingen, …) kunnen
voorlopig doorgaan;
Activiteiten voor leerlingen binnen, waar ook andere groepen aanwezig kunnen zijn (vb.
museum, toneelvoostelling, …) worden uitgesteld of afgelast in samenspraak met de
organisator.
Activiteiten op school met veel externen zoals ouders of grootouders (vb. oudercontact,
schoolfeest, infoavond, rommelmarkt, carnavalsfeest met ouders,…) worden afgelast of
uitgesteld.

Dit zijn voorlopige maatregelen, als de situatie en de adviezen veranderen, zullen wij ook verdere
beslissingen nemen. Wij houden u sowieso op de hoogte.
Voor onze school betekent dit:

Activiteiten op de school:
Alle geplande oudergesprekken worden uitgesteld naar een latere datum. Voorlopig worden ook
geen nieuwe gesprekken meer ingepland. Dringende communicatie kan via smartschool of de
agenda van de leerlingen.
Rommelmarkt 4de leerjaar op vrijdag 13 maart 2020 wordt uitgesteld.
Carnavalsfeest op vrijdag 20 maart 2020 met deelname ouders wordt afgelast. Verdere invulling
van de carnavalsweek wordt morgen beslist door de werkgroep. Ter info: carnaval Halle is uitgesteld.

Meerdaagse uitstappen:
Voor de polderklassen derde graad wordt later nog een beslissing genomen. Deze vinden pas plaats
einde maart- begin april. Indien deze zouden doorgaan, wat we zeker hopen, is het wel mogelijk dat
het programma dient aangepast te worden. In de verblijfplaats zijn we wel de enige school, wat als
een positief gegeven is.
Reizen die geannuleerd worden omwille van overmacht, geven geen recht op terugbetaling. Ook de
meeste annulatieverzekeringen dekken dit ook niet. Wij stellen alles in het werk om de financiële
impact te beperken.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd en heeft u begrip voor de keuzes die we
noodgedwongen moeten maken.
Met vriendelijke groeten

Lander Van Medegael

Algemeen directeur
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten

