Roeselare, 3 mei 2021

Betreft: 50 dagen – volledige heropstart - Bedevaart

Geachte ouder
Beste leerling(e)
Vorige week kregen we goed nieuws: de coronamaatregelen versoepelen en contactonderwijs voor iedereen
wordt mogelijk. De effecten die dat heeft voor onze onderwijsorganisatie, leest u hieronder.
7 mei: 50-dagenviering
Onze zesdejaars kunnen hun laatste 50 dagen vieren in hun klasbubbel op vrijdag 7 mei. De ouders van zesdejaars
kregen daarover een aparte nieuwsbrief. Voor de andere jaren is 7 mei een gewone lesdag, met contact- of
afstandsonderwijs. De avondstudie van donderdag 6 mei valt weg. Omwille van de coronamaatregelen kunnen
we het middaggebeuren niet toegankelijk maken voor alle leerlingen. Alleen de vijfdes krijgen de toestemming
om hierbij aan te sluiten op de speelplaats.
10 mei: volledige heropstart
We zijn blij te kunnen overgaan naar contactonderwijs voor iedereen vanaf maandag 10 mei. Het gewone
lessenrooster blijft van kracht. De leerlingen hebben een vast lokaal per klas. We vragen opnieuw aandacht voor
de preventiemaatregelen: mondmaskers, handhygiëne, het houden van voldoende afstand en voldoende
ventilatie blijven verplicht.
De maaltijden verlopen per klasbubbel met een vaste plaats in de refter. Iedereen kan zijn vaste maaltijdregime
behouden, behalve de leerlingen van het vijfde jaar. Zij brengen een lunchpakket mee dat ze per klasbubbel
nuttigen in de feestzaal.
Vanaf maandag 10 mei kan iedereen zijn studieregime van na de paasvakantie aanhouden. Wijzigingen in het
bestaande studieregime worden geregeld via de opvoeders. Extra aanvragen voor het volgen van avondstudie
gaan via de directie. Je kan ons bereiken via directie.kleinseminarie@sint-michiel.be of 051 26 47 26.
12 mei: Bedevaart
Onze school heeft een lange traditie van samen op bedevaart te gaan naar Dadizele. Door de omstandigheden
kunnen we de bedevaart niet met alle leerlingen beleven. Dit jaar trekken enkel de zesdejaars richting Dadizele.
De andere jaren hebben gewoon les op woensdag 12 mei. We hopen om volgend jaar de traditie te kunnen
oppikken om met de hele school naar Dadizele te trekken.
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