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Start schooljaar 2017-2018
Geachte ouder(s)
Beste leerling
De vakantie moet nog beginnen, maar wij denken toch al aan de organisatie van het volgende
schooljaar. Als school zullen wij er zeker alles aan doen om er een leerrijk en aangenaam
schooljaar van te maken.
Wij willen u vragen om het keuzeformulier van uw zoon of dochter uiterlijk op 7 juli aan ons
te bezorgen, voor zover dat nog niet is gebeurd.
Om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten, vindt u hier enkele praktische inlichtingen
in verband met het afhalen van de handboeken, het inleveren van de vakantietaken en de
eerste schooldag.
• Het schema voor het uitdelen van de handboeken vindt u als bijlage. We verwachten de
leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de jaar op school om de handboeken af te halen op
het aangeduide tijdstip. Alleen op die ogenblikken kunnen de boeken worden afgehaald. Wie
zelf niet aanwezig kan zijn, mag altijd een familielid sturen om de boeken in zijn/haar plaats
af te halen.
• Inleveren vakantietaken: 31 augustus 2017 enkel afgeven aan mevrouw Hendriks aan
het onthaal, eventueel wordt er een proef afgenomen zoals afgesproken met de
vakleerkracht
o leerlingen 3de en 4de jaar (schooljaar 2016 – 2017): tussen 10.00 uur en 11.00 uur,
o leerlingen 5de jaar (schooljaar 2016 -2017): tussen 11.00 uur en 12.00 uur.
• Het schooljaar begint voor alle leerlingen op vrijdag 1 september. Hieronder vindt u per
jaar het uur waarop we de leerlingen op school verwachten:
o 3de jaar: 8.45 uur in de eetzaal;
o 4de jaar: 9.15 uur in de eetzaal;
o 5de jaar: 9.30 uur in de eetzaal;
o 6de jaar: 9.30 uur in het aangeduide lokaal.
• Op vrijdag 1 september eindigt de eerste schooldag voor alle leerlingen van de tweede
en derde graad om 12.00 uur.
Wij wensen u een fijne vakantie.
Met vriendelijke groeten

Directie en personeel
Bijlage: schema afhalen handboeken
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REGELING VOOR DE UITDELING VAN DE HANDBOEKEN
De handboeken worden uitgedeeld in lokaal 030 van de eerste graad.
Gelieve stipt op tijd aanwezig te zijn.
Als je zelf niet op het voorziene tijdstip kunt komen, probeer dan iemand anders in jouw
plaats te sturen (broer, zus, ouders, grootouders). Omwille van het drukke schema is het
NIET mogelijk om van de volgorde af te wijken.
SCHEMA UITDELING HANDBOEKEN
• vrijdag 25 augustus 2017

•

9.30 uur

4LAT

10.00 uur

4ECO

10.30 uur

4WET

11.00 uur

4HW

11.30 uur

4TW

13.30 uur

4STW

14.30 uur

4HA

15.30 uur

5OPR

maandag 28 augustus 2017
09.30 uur

5TW

10.30 uur

5ECMT-5ECWI-5MTWE

11.00 uur

5LAMT-5LAWE-5LAWI

11.30 uur

5WEWI

13.30 uur

5HW

14.00 uur

5STW

15.00 uur

5HA – 5BHIN

15.30 uur

6OPR
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•

▪

dinsdag 29 augustus 2017
9.00 uur

6TW

9.30 uur

6ECMT-6ECWI-6MTWE

10.30 uur

6LAMT-6LAWE-6LAWI

11.00 uur

6HW

11.30 uur

6WEWI

13.30 uur

6HA-6BHIN

14.00 uur

6STW

15.00 uur

3LAT

15.30 uur

3ECO

woensdag 30 augustus 2017
9.00 uur

3HW

9.30 uur

3WET

10.30 uur

3STW

11.30 uur

3TW

12.00 uur

3HA

De leerlingen van de volgende studierichtingen:
3VV - 3VK - 4VV – 4VK - 5VK - 6VK - 5OH - 6OH
krijgen hun boeken op maandag 4 september 2017
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