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30 juni 2022

Geachte ouders
Beste leerlingen

Graag willen wij nu al enkele regelingen voor volgend schooljaar meedelen.

Op donderdag 1 september 2022 heten we jullie graag: ‘Welkom terug’. We bieden onze
leerlingen een ontbijt aan zodat ze samen met hun titularis en hulptitularis een goede start
kunnen nemen.

WIE WANNEER WAAR

3de jaars Van 8.30  tot 12.10 u. Auditorium Gebouw F  - Parklaan 7

4de, 5de, 6de en 7de jaars Van 9.00  tot 12.10 u. In je klaslokaal. Je vindt het in je
lessenrooster op Smartschool vanaf 31/8.

De nieuwe leerlingen in het 4de jaar, 5de of 6de jaar krijgen om 8.30 u. een rondleiding op school.
We verwelkomen hen op de speelplaats aan de bomen.

Vergeet niet om de boeken te bestellen via IDDINK voor 5 juli. Indien je nieuw materiaal
(turngerief, schort, oortjes …) nodig hebt, kan je de materialenlijst downloaden (Smartschool –
intradesk – leerlingen) en ingevuld en ondertekend afgeven op secretariaat op 2 september.

Noteer ook volgende data:

2de graad 3de graad

2/9: teambuildingmoment – meer info volgt 2/9: lesdag

6/9: schoolfotograaf 5/9: schoolfotograaf

12/9: Klasoudercontact voor alle ouders van
de 3de jaars en de ouders van de nieuwe
4de jaars . De werking van de 2de graad wordt
uitgelegd en u maakt kennis met de
klastitularis en hulptitularis. Wij hopen u hier
allen te mogen verwelkomen

13/9: Klasoudercontact voor alle ouders van
de 5de jaars . De werking van de 3de graad
wordt uitgelegd en u kennis met de
klastitularis en hulptitularis. Wij hopen u hier
allen te mogen verwelkomen.

Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en rekenen op een vlotte en
constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groeten

Miet Vanhilderson
Pedagogisch directeur 2de en 3de graad


