Gent, 3 november 2020

Beste ouder(s),

NIEUW. De minister van Onderwijs Ben Weyts heeft beslist dat de herfstvakantie met een
week wordt verlengd. Ook 12en 13 november is de school dus gesloten.
Deze maatregel wordt genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De herfstvakantie start op zaterdag 31 oktober en eindigt op zondag 15 november.
De school opent opnieuw op maandag 16 november.

De school voorziet geen opvang. De Sportdienst van Stad Gent biedt centrale noodopvang
aan in 6 sporthallen, verspreid over het Gentse grondgebied. Ouders kunnen hiervoor
digitaal inschrijven. Meer info zie achterkant.

Met vriendelijke groeten,
Het directieteam,
Frank, Heidi en Miet

NOODOPVANG SPORTDIENST STAD GENT OP 9, 10, 12 en 13 NOVEMBER 2020
We brachten jullie al op de hoogte van het aanbod van de sportdienst op 9 en 10 november.
Daar komt nu noodopvang op 12 en 13 november bij.
Voor wie is deze noodopvang?
Tenzij de bevoegde overheden nog andere richtlijnen uitvaardigen, organiseert de stad Gent
noodopvang als:




je in de zorg werkt of een veiligheidsberoep hebt
je niet kan thuiswerken, geen verlof kan nemen of geen beroep kan doen op tijdelijke
werkloosheid in het kader van corona.
Je gezin zich in een sociaal/medisch kwetsbare situatie bevindt.

Wat houdt het aanbod in?
De Sportdienst biedt op 6 locaties in Gent een afwisselend sportprogramma aan in aparte
groepen (bubbels) op basis van leeftijd en aantal inschrijvingen. Kinderen sporten van 9 tot 16
uur. Er is opvang voorzien ’s ochtends van 8 tot 9 uur en ’s avonds van 16 tot 18 uur. De
noodopvang is gratis.

Inschrijven voor noodopvang.
Inschrijven is verplicht is verplicht en kan via de website van de Gentse sportdienst:
bit.ly/noodopvang_sportkamp . Dit zijn de inschrijvingsdata:
 Voor de noodopvang van 9 en 10 november kunnen ouders inschrijven tot en met
donderdag 5/11
 Voor de noodopvang van 12 en 13 november starten de inschrijven op woensdag
4/11 en lopen ze tot en met zondag 8/11.
Je vindt op de webpagina ook alle informatie over het aanbod en de locaties.

