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Salto Nieuws

Beste ouder(s)

Hopelijk genieten jullie, samen met jullie kinderen, nog wat van de grote
vakantie!

Afgelopen maandag kwamen we samen met de directies van de 4 SCHOTscholen en onze preventieadviseur. We hebben er de verschillende
pandemiescenario’s van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
bekeken en besproken. Die draaiboeken zullen we nu verder concretiseren
voor elk van onze scholen zodat we op 1 september veilig kunnen starten.

Het volgende schooljaar zal alvast voor de kinderen dichter aanleunen bij de
‘normale’ werking dan de afgelopen maanden. Gezonde kinderen kunnen elke
dag naar school, bij eender welke kleurcode.

Hoe de praktische werking er verder zal uitzien zal afhangen van de precieze
kleurcode waarin we starten. Indien hierover meer duidelijkheid is, informeren
we opnieuw via een nieuwsbrief.
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Wat we al wel beslisten:
Het onthaal van augustus zal enkel plaatsvinden voor instappertjes en
nieuwe kinderen. We informeren deze ouders nog over het precieze
tijdstip en de concrete afspraken daaromtrent. De andere kinderen zullen
via een algemeen filmpje ingelicht worden over het nieuwe schooljaar.
De ouderavonden in september kunnen niet fysiek doorgaan. We zorgen
voor een digitale presentatie per leerjaar. Zo krijgt u toch alle info die we
elk jaar bij het begin van het schooljaar geven.
Verder laten we nog even weten dat de sociale dienst van onze gemeente
gezinnen, die het in deze tijd wat moeilijker hebben om schoolmaterialen te
voorzien voor hun kind(eren), financieel steunt. Indien je je in deze situatie
bevindt, kan je contact opnemen met Joke Vanherck via joke.vanherck@oudturnhout.be of 014 46 22 68.

Met vriendelijke groet,
De SCHOT-directies

Sophie Schellekens – BS Delta – directie@bs-delta.be
Bert Van Haeren – BS Reuzepas - school@reuzepas.be
Thamara de Nijs – GBS Salto - directie@gbs-salto.be
Daan Marynissen – BS Zwaneven – directie@zwaneven.be
Tine Dierckx – Coördinerend directeur – tine.dierckx@sg-schot.be

https://mailchi.mp/14eca563380f/200813-salto-nieuws

2/3

