Don Bosco BuSO
Lenniksesteenweg 2
1500 Halle

Start schooljaar 2020-2021
Geachte (pleeg-)(groot-)ouder, voogd, begeleider,
Beste leerling,

De vakantie loopt op z’n einde. Het grote avontuur van het nieuwe schooljaar kondigt
zich aan en dit met de nodige coronamaatregelen die niet meer weg te denken zijn in ons
dagelijks functioneren. We mogen van de overheid starten in code geel.
Dit betekent dat iedereen naar de school mag komen. We houden rekening met de nodige
voorzorgsmaatregelen zoals éénrichtingsverkeer in de school, handen wassen en ontsmetten,
lokalen goed verluchten, een mondmasker VERPLICHT dragen – behalve tijdens de speeltijden en
sportlessen, ook op de schoolbus,… Zieke leerlingen komen niet naar de school! Wanneer een lln.
ziek wordt op de school, dan wordt er verwacht dat ouders de zoon/dochter onmiddellijk komen
ophalen.

Op dinsdag 2 september heten we iedereen welkom voor de start van het schooljaar
2020-2021. Wij wensen met dit schrijven jullie nog enkele afspraken mee te delen.
Richtlijnen voor een goede schoolstart op 1 september 2020 :


Je draagt een MONDMASKER.




Breng een boekentas/rugzak met wat schrijfgerief en één map mee.
Voor alle leerlingen vanaf het 2de jaar starten we op dinsdag om 01 september om
08.30 u en verzamelen we onmiddellijk beneden op de speelplaats van onze
BuSO-school.
De leerlingen van het eerste jaar (observatiejaar) worden pas om 9.00u verwacht
in de school. Bij de groene poort (ingang schooldomein) zullen enkele
personeelsleden jullie opwachten. Samen gaan we naar de Emmaüskerk (recht
tegenover de school) voor verdere richtlijnen. Er is daar genoeg ruimte om het
veilig te houden. Die voormiddag zullen jullie met de GOK-leerkrachten en
klassenleraars optrekken.
Helaas mogen we dit schooljaar de ouders NIET uitnodigen om deel te nemen aan
een infomoment. We bekijken nog even hoe we jullie wel lucratief kunnen laten
kennis maken met de school! We houden jullie op de hoogte!!
Om 8.30 u worden de klassenindelingen gemaakt en gaan alle leerlingen vanaf het
2de jaar met de klassenleerkracht naar het klaslokaal voor kennismaking en
administratieve opdrachten (schoolagenda, lessenrooster, …).
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Vanaf het 3e lesuur start het gewone lessenrooster en kan je kennismaken met je
nieuwe leerkrachten. Om het veilig te houden zullen we in kleinere groepen met
de lln. vanaf het 2de jaar de leefregels op de school te overlopen.
Nadien De school eindigt om 12.00 u.
Voor de leerlingen die de schoolbus nemen : zij verlaten reeds de klas om 11u10
(indeling bussen).
Abonnementen:
voor bus: STIP/De Lijn/TEC werden digitaal verlengd op de mobibkaart waarover
men reeds beschikt.
voor trein: de betrokken leerlingen ontvingen reeds de nodige documenten
hiervoor.
Alle abonnementen zijn dus klaar voor gebruik op 1/09/2020.
Meer info kan je steeds mailen naar secretariaat@donboscobuso.be
W.Walravens (secr. 02/363 09 85).
Op de eerste schooldag zal je zoon/dochter documenten meekrijgen met meer
info en/of om in te vullen. Graag opvolgen aub.

Enkele data

(zie ook schoolreglement)

01/09/2020
07-11/09/2020
11/09/2020
21/09/2020
07/09/2020
17/09/2020
18/09/2020
05/10/2020
09/10/2020
…

hervatting van de lessen + infomoment voor de ouders nieuwe lln.
startviering
schoolfotograaf (1e beurt)
schoolfotograaf (2de beurt)
teamdag observatiejaar
pedagogische studiedag(vrije dag voor de leerlingen)
evaluatiedag* (bespreken sleutelcompetenties per klassengroep)
facultatieve verlofdag (geen school)
schoolcross op de campus (NM)

*Evaluatiedagen zijn dagen die gebruikt worden voor de organisatie van klassenraden waar een
uitvoerige leerlingenbespreking door het voltallig klassenraadteam aan bod komt.
Het zijn lesvrije dagen.

Wij hopen iedereen op 1 september te mogen ontmoeten en duimen voor een goede
samenwerking tijdens het schooljaar 2020-2021.

namens het hele schoolteam
Leen Fonteyne, directeur
25 augustus 2020
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