
 

             
            
            
            
            
            
            
          

 
 
 
 
 
 

           Roeselare, 9 september 2020 
    
 Beste ouders 
 Beste Durvers 

  
Hoera! We gaan eindelijk weer van start en wel op zaterdag 26 september 2020!!! We zijn dan ook heel blij dat we na een lange 
periode opnieuw kunnen knutselen in De Durvertjes. 
 
We stellen u ook graag voor aan de kersverse voorzitter, Lies Bruneel, die zich samen met medevoorzitter Stijn 100% wil 
inzetten in het dagelijks bestuur van De Durvertjes. We bedanken Jens, die een stapje terug zet maar wel nog actief moni blijft, 
voor zijn jarenlange engagement als voorzitter. 
 
Hierbij een aantal belangrijke zaken om de werking vlot te laten verlopen: 
 

- We mogen van de overheid werken met bubbels van 50. Om dat te kunnen realiseren, hebben we 2 bubbels gemaakt: 
o Bubbel 1: wekelijks activiteit in het Jeugdatelier 

§ groep 1 (1ste leerjaar) 
§ groep 2 (2de en 3de leerjaar) 
§ groep 3 (4de en 5de leerjaar) 

 
o Bubbel 2: wekelijks activiteit in de voormalige garage Tailleu (Semperfi). >> op een boogscheut van het 

Jeugdatelier richting Roeselare net voorbij het Pastoorsbos aan de rechterkant. 
§ groep 4 (6de leerjaar en 1ste middelbaar) 
§ groep 5 (2-3-4de middelbaar) 

 
- Op beide locaties worden een aantal maatregelen genomen om zo Corona-proof mogelijk te kunnen werken 

o Bubbel 1: Jeugdatelier 
§ Binnenkomen via de grote poort. De voordeur blijft gesloten. Volg de pijlen. 
§ Pictogrammen 
§ Buiten gaan via de grote poort. Volg de pijlen. 
§ Handen ontsmetten bij het binnenkomen. Op diverse punten zijn gel- en zeepdispensers voorzien. 
§ Ouders blijven buiten de poort. Mondmasker en social distancing terwijl u kinderen brengt of 

afhaalt, zijn verplicht. 
§ Zieke kinderen blijven thuis!! 
§ Aanwezigheden worden digitaal bijgehouden om zo snel te kunnen inspelen op Corona-

besmettingen. 
§ Mondmaskers voor de kinderen niet verplicht, voor de monitoren wel. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Bubbel 2: Semperfi 
§ Binnenkomen langs de ingang aan de straatkant. Idem uitgang. 
§ Pictogrammen 
§ Handen ontsmetten bij het binnenkomen. Op diverse punten zijn gel- en zeepdispensers voorzien. 
§ Ouders blijven buiten. Mondmasker en social distancing terwijl u kinderen brengt of afhaalt, zijn 

verplicht. 
§ Zieke kinderen blijven thuis!! 
§ Aanwezigheden worden digitaal bijgehouden om zo snel te kunnen inspelen op Corona-

besmettingen. 
§ Mondmaskers voor ALLE kinderen en monitoren WEL verplicht. 

 
 

- Er zijn een 35-tal activiteiten voorzien. Telkens op zaterdagvoormiddag van 9u tot 11.30u. In de vakanties is er enkel 
activiteit de eerste zaterdag van de vakantie. We streven ernaar stipt te beginnen. In bijlage vinden jullie de kalender 
voor het komende werkjaar. Op de website www.durvertjes.be vinden jullie deze kalender ook terug. 
 

- In de loop van september bezorgen we jullie een digitale medische fiche. Gelieve deze nauwkeurig in te vullen. Zo zijn 
we steeds op de hoogte van eventuele zaken die onze aandacht verdienen en zijn onze gegevens ook terug up-to-date 
voor het geval er zich iets zou voordoen tijdens een activiteit. 
 

- Graag uw kids kledij laten aantrekken die vuil mag zijn en waarop eventueel (verf)vlekken kunnen komen die niet 
uitwasbaar zijn. Vorig jaar gaven we ook heel veel kledingstukken aan spullenhulp die gedurende een volledig jaar in ons 
lokaal zijn blijven liggen. Eventueel naamtekenen is geen overbodige luxe. 
 

- Laat kostbare voorwerpen thuis. GSM hebben we niet nodig om te knutselen! Een drinkfles kan worden meegebracht. 
 

 
Hebben jullie vragen, bedenkingen, bezorgdheden … laat zeker iets weten. 
 
 
Tot Durfs, 
De monitorenploeg 

 
 

 




