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Beste ouders, 
 
Voor de goede organisatie van de proclamatie van uw kind op maandag 28 juni geven we 
graag volgende maatregelen mee. 
Wij willen geen actieve rol spelen in de verspreiding van het coronavirus, ongeacht over 
welke variant we spreken. 
 

- Schrijf op voorhand in (wij houden volgens de regelgeving van de GDPR deze 
gegevens bij en die worden nadien vernietigd) wie er naar de proclamatie komt (ook 
de kinderen uit de gezinsbubbel) 
 

- Gebruik hiervoor de invulstrook op de achterkant en bezorg die via je kind aan de 
leerkracht voor donderdag 24 juni 
 

- Kom stipt op tijd van het uur van proclamatie: 
o L6B: 18 u 
o L6A: 20 u 

 
- Blijf de anderhalve meter afstand respecteren per gezinsbubbel 

 
- Wacht op de parking tot een medewerker jullie toegang geeft tot de school 

 
- Draag steeds het mondmasker, ook de kinderen van het 6de leerjaar. Kinderen uit 

hetzelfde van het gezin tot het vierde leerjaar dragen geen mondmasker 
 

- Bij het betreden én verlaten van de school worden handen ontsmet met de 
beschikbare gel 
 

- Ga naar de aangewezen plaats (kring) en blijf zitten. Bij verplaatsingen steeds het 
mondmasker opzetten 
 

- Wij houden een telling die de dichtheidsvoorwaarden garandeert 
 

- Op het einde van de proclamatie ontvangen de kinderen een bundel documenten, 
samen met een gepersonaliseerde aperobox om thuis te vieren. 

-  
We wensen jullie een mooi afscheidsmoment 
Directie en leerkrachten L6 
          Invulstrook z.o.z. 
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Het gezin (familienaam)…………………………………………………………komt naar de proclamatie van  
 
………………………………………………………………………….(naam zoon of dochter) uit klas …….. 
 
met volgende personen uit de gezinsbubbel 
 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
In onze aperobox hadden we graag voor de volwassenen: 

o Witte wijn 
o Rode wijn 
o Cava 
o Fruitsap 

 
Voor de kinderen graag: 

o Cola 
o Cola zero 
o Fanta orange 
o Fruitsap 
o Spuitwater 
o Plat water 

 
Als versnapering zit er in de aperobox een zakje nootjes, chips en worstjes 
 
 

 
 


