Zwembeurt 19 oktober
Gemeentelijke Basisschool Buggenhout
Buggenhout, 17 oktober 2017

Beste ouders,

Vandaag werd ons gemeld dat de zwembeurt van donderdag 19 oktober niet kan
doorgaan. Er is op dit ogenblik maar één redster beschikbaar voor het gemeentelijke
instructiebad. De redster is vandaag betrokken geweest in een verkeersongeval, waardoor
ze op doktersvoorschrift het werk niet mag hervatten. Haar afwezigheid werd
voorgeschreven voor de hele week.
wee
Dit maakt dat het ondertussen al de vierde zwembeurt is die wegvalt door een tekort aan
beschikbare redders of een technisch defect aan de installatie van het zwembad.
We communiceerden onze bezorgdheden hierover door aan de sportdienst. Jurgen
Vermeulen,
n, onze gemeentelijke sportfunctionaris, wil op onze vraag nagaan of er een
vorm van compensatie mogelijk is. Hij liet ons bovendien weten dat de gemeente nog
steeds op zoek is naar een bijkomende redder of redster.
Omdat we momenteel nog niet kunnen voorspellen
voorspellen of er nog zwembeurten zullen
wegvallen, willen we u zelf ook een tegemoetkoming voorstellen.
Het schoolzwemmen van het zesde leerjaar wordt gesubsidieerd door het ministerie van
Onderwijs en is bijgevolg gratis. Voor het schoolzwemmen van uw kinderen
kindere in de andere
leerjaren betaalde u 22 euro. De toegang tot het zwembad kost per leerling 0,50 euro per
zwembeurt. Op de maandrekening van juni 2018 willen we u de gemiste zwembeurten
vergoeden aan dat tarief.
Vanzelfsprekend hopen we op een spoedig herstel
herstel van de redster en hopen we ook dat
alle volgende zwembeurten kunnen doorgaan zoals gepland.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Directie en leerkrachten
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