Haacht, 23 maart 2020
Beste ouders
Beste leerlingen
De eerste week online onderwijs is achter de rug. Wij hopen dat het in de huidige
omstandigheden voor iedereen toch een beetje lukt om een planning op te maken en dat het
haalbaar is om de online lessen te volgen en de opgegeven opdrachten/taken te maken.
Indien bepaalde zaken niet duidelijk zijn, raden wij aan dat de leerling via Smartschool een
mailtje stuurt naar de betrokken leerkracht.
Vanuit de school blijven wij verder werken aan het optimaliseren van het online
onderwijsgebeuren.
Start aanmelden broers en zussen voor inschrijvingen in het eerste jaar voor het
schooljaar 2020-2021
Als je een zoon of dochter hebt in het 6de leerjaar die volgend schooljaar naar Don Bosco
Haacht wenst te komen, vergeet dan niet om op tijd aan te melden. Broers en zussen
kunnen genieten van een voorrangsregel. In bijlage bij deze communicatie vind je een brief
met alle informatie hierover. Die brief zal ook via de post aan iedereen worden bezorgd. De
aanmeldingsperiode start op 30 maart en loopt tot 24 april. Alle info hierover vind je ook op
de website https://aanmelden.school.
De inschrijvingen voor de hogere jaren starten, indien de ‘coronasituatie’ het toelaat, vanaf
de opendeurdag op 9 mei. Hierover zullen wij nog communiceren.
Het lesgebeuren en de excursies voor het 3de trimester
Wij weten nog niet of we na de paasvakantie opnieuw met de lessen mogen starten. We
wachten hiervoor op de richtlijnen vanuit de overheid. Zodra wij daar meer info over krijgen,
zullen wij dat communiceren. Wat de excursies betreft hebben wij vanuit de school reeds
een standpunt ingenomen. De annuleringen van de excursies gebeuren gefaseerd. Wij
hebben reeds beslist om alle excursies tot en met 30 april te annuleren. Voor de stages na
de paasvakantie hebben wij nog geen beslissing genomen.
Alle vragen over financiële gevolgen daarvan moeten nog even wachten. We maken daar
werk van en zullen zo spoedig mogelijk hierover communiceren.
Wij zullen met jullie blijven communiceren over alle maatregelen die de overheid neemt
t.a.v. het schoolgebeuren. Ook over de maatregelen die wij vanuit de school nemen, zullen
wij jullie steeds op de hoogte brengen. Alle voorgaande brieven die wij naar leerlingen en
ouders hebben verstuurd, kunnen jullie nalezen op onze website.
Wij hopen dat iedereen gezond mag blijven.
Zorg voor elkaar, voor je gezin en voor je omgeving.
Met vriendelijke groeten
Namens de directie, de opvoeders en alle leerkrachten

Geert Leenknecht
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