8
1
0
2
2017

DE EE

GEN
A
D
E
RST

Het is bijna zover! Eén september nadert met rasse schreden. We hopen dat je er even erg naar
uitkijkt als wij dat doen. We zijn heel blij je te mogen verwelkomen.
Hieronder vind je alvast de nodige info om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten.
Mocht je toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.
We rekenen op jou om er samen een heerlijk schooljaar van te maken!
Geniet nog wat van het restje vakantie en tot op 1 september...

VRIJDAG 1
•
•
•
•
•
•

SEPTEMBER

eerste jaar:
tweede jaar:
derde jaar:
vierde jaar:
vijfde jaar:
zesde jaar:

☺

word je verwacht...

8.30 u.
9.20 u.
9.20 u.
9.20 u.
10.15 u.
10.15 u.

inlichtingenfiche
achteraan ingevuld
meebrengen op
1 september!

AANDACHT:
F
Je brengt de ingevulde en ondertekende inlichtingenﬁche (zie laatste blad) mee.
F
Je brengt een boekentas, schrijfgerei en eventueel een tas voor het boekenpakket mee.
F
Vrijdag 1 september zijn er geen broodjes en warme maaltijden te verkrijgen. Je brengt
een lunchpakket mee naar school. We verwachten dat de leerlingen van de tweede graad op
1 september over de middag op school blijven. Zij kunnen dus niet naar huis gaan.
F
De avondstudie start vanaf 4 september.

DAGINDELING:
EERSTE & TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD

8.20
8.30-10.10
10.10-10.25
10.25-12.05
12.05-13.15
13.15-14.55
14.55-15.10
15.10-16.00
16.10

8.20
8.30-10.10
10.10-10.25
10.25-12.05
12.10-13.00
13.00-14.05
14.05-14.55
14.55-15.10
15.10-16.00

morgenwoordje
les
pauze
les
middagpauze
les
pauze
les
studie

morgenwoordje
les
pauze
les
les
middagpauze
les
pauze
les

Op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u.

pagina 1

8
1
0
2
2017

w
o
n
k
o
t
need

MAALTIJDEN Je kan vanaf maandag 4 september kiezen tussen volgende mogelijkheden.
· Warme maaltijd : de maaltijdprijs bedraagt € 5,20 (soep en dessert incl.). De middagmalen
worden betaald via de schoolrekening. De middagmalen worden geregistreerd via een sleutelhanger met barcode. Bij verlies kan je een nieuwe kopen aan € 2 . De sleutelhangers van het
voorbije schooljaar kan je blijven gebruiken.
· Via smartschool kan je ook verschillende soorten belegde broodjes bestellen. Je bestelt vóór
8.15 uur, want dan worden de bestellingen afgesloten.
· Je kan je boterhammen/lunchpakket zelf meebrengen. Je kan op school een drankje kopen mits
contante betaling van € 0,70 of je kan soep nemen (afrekening via de badge).
· Je kan ‘s middags ook thuis gaan eten. Dit kan enkel toegestaan worden d.m.v. de inlichtingenﬁche achteraan deze bundel. We staan niet toe dat leerlingen om het even waar of bij medeleerlingen gaan eten (cf. schoolreglement).

LOCKERS
Om nodeloos gesleur met boekentassen te vermijden, kan je op school een kastje (‘Locker’) huren.
Hiervoor wordt € 15 waarborg en € 15 huurgeld gevraagd voor één schooljaar. Bij verlies van de sleutel of beschadiging wordt het verschuldigde bedrag afgehouden van de
waarborg.
In de loop van de tweede week van het schooljaar (4-8 september) worden de kastjes
toegewezen en worden de sleutels aan de leerlingen bezorgd.

VERVOERMAP/PORTFOLIO
Je ontvangt een zwarte vervoermap/portfolio (€ 3). Daarin stop je al je toetsen. Hiermee blijven je ouders op de hoogte van je resultaten. Ook de rapporten houd je bij in je portfolio.

TURNKLEDIJ
Turnpantoffels of sportschoenen met zolen die strepen achterlaten op de vloer worden niet toegelaten. Onder leiding van de turnleerkracht zorgt de school bij het begin van het schooljaar voor een
schoolshirt (€ 9).
Wij gaan in het eerste jaar om de twee weken zwemmen.
Niet deelnemen kan enkel omwille van medische redenen.
Meisjes dragen een badpak, jongens een zwembroek.
Bikini en zwemshort zijn niet toegelaten.
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STUDIE

¨ Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is er studiemogelijkheid voor leerlingen van de
eerste en tweede graad van 16.10 uur tot 17 of tot 18 uur. Als je inschrijft voor de studie,
moet je elke keer aanwezig zijn, zelfs wanneer je meent geen werk te hebben. Bij afwezigheid moet je het leerlingensecretariaat vooraf op de hoogte brengen met een briefje van je
ouders. Wie zich heeft ingeschreven, houdt zich aan dezelfde regels voor afwezigheden zoals
voorzien in het schoolreglement.
¨ Als een leerling zonder verwittigen afwezig is in de studie, wordt u daar de dag daarop via email
van op de hoogte gebracht.
¨ De prijs voor de avondstudie bedraagt € 5 per uur/trimester (voorbeeld: wie studie volgt op
maandag en dinsdag van 16.10 tot 17 uur betaalt 2 uur aan € 5 = € 10 per trimester).
¨ Je inschrijving kan met de (half-)trimestervakantie gewijzigd worden.
¨ Op de vooravond van een lesvrije dag of van een lesvrije schoolactiviteit wordt geen studie
voorzien, tenzij op uitdrukkelijke schriftelijke vraag van leerlingen.
¨ Het open leercentrum is open op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Leerlingen van de derde graad kunnen daar terecht. Zij moeten hiervoor niet vooraf intekenen.

HESJES

EN

COVERBAGS

Om je veilig in het verkeer te bewegen, zijn er ook dit schooljaar veiligheidshesjes te verkrijgen op
het economaat aan de prijs van € 2. Je kan ook een hesje voor je boekentas (€ 7) aankopen.

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
4 september: schoolfotograﬁe
14 september: infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen. Uurregeling krijg je in de nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEVEN
De eerste week van september krijg je de eerste nieuwsbrief met alle info voor september.

INFOMOMENT ROND MOBILITEIT
Veranderen van school brengt de nodige vragen en zorgen met zich mee. Eén ervan is: “Hoe geraakt mijn kind veilig en vlot op school?” Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar organiseren
we daarom een informeel infomoment waarbij leden van de ouderraad, de directie en enkele leerkrachten paraat staan om op al uw mobiliteitsvragen te antwoorden. Omdat het merendeel van de
leerlingen met de ﬁets naar school komt, gaan we in de eerste plaats op zoek naar de meest aangewezen ﬁetsroute voor uw kind.
Praktisch: dit infomoment vindt plaats op dinsdag 29 augustus wanneer de leerlingen van het eerste
jaar hun boeken komen afhalen..

BOEKEN
Leerlingen van het 2de tot 6de jaar kunnen hun pakket boeken op vrijdag 1 september in de studiezaal kwijt en dit eventueel met de wagen komen oppikken tussen 16 en 18 uur.
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AUGUSTUS

Voor de boeken die je op school ontvangt, betaal je een huurprijs . Daarnaast worden een aantal boeken en
werkschriften gekocht. Het geheel wordt verrekend via de schoolrekening.
Leerlingen van het eerste jaar komen hun boeken ophalen in de eetzaal op dinsdag 29 augustus tussen
17 uur en 19 uur. Dan maak je ook de keuze of je een rekenmachine (texas TI-30XB multiview), topograﬁsche kaart en een woordenboek (prisma) bestelt. Alle boeken dienen gekaft te zijn tegen maandag
5 september. De werkboeken (= boeken waar je in noteert) hoef je NIET van een kaft te voorzien. Breng ook
de ingevulde en ondertekende inlichtingenﬁche (zie laatste blad) mee.

VOOR
•
•

VRIJDAG 1 SEPTEMBER (1STE SCHOOLDAG) heb je nodig:
je boekentas met daarin je pennenzak, je cursusblok, een leuke foto van jezelf en je
lunchpakket.
voor het spel in de namiddag: sportieve kledij (die vuil mag worden), sportschoenen voor binnen
en buiten en een sjaal (om te blinddoeken)

SCHOOLGEREI
Binnen hetzelfde vak werken de leerkrachten zoveel mogelijk op dezelfde manier. Bepaald
materiaal werd door de school aangekocht; o.a. ringmappen waarbij een bepaald kleur aan een vak
wordt gekoppeld. Ook dit zal klaarliggen op dinsdag 29 augustus (17 – 19 uur).
Deze maatregelen kaderen in ‘leren leren’, schoolwerk organiseren en cursussen overzichtelijk
bijhouden.
In het lijstje hieronder hebben we opgelijst wat leerlingen in het 1ste jaar nodig hebben en zelf
dienen aan te kopen.
Pennenzak:
5 markeerstiften ( rood, oranje, groen, geel en blauw) / 7 kleurpotloden samengebonden met
elastiek (rood, oranje, groen, blauw, bruin, geel, paars) / balpennen: groen, rood, blauw /
corrector – roller / potlood (HB/nr2) / gom / slijper / passer / eventueel vulpen en inktuitwisser /
lijmstift / schaar
Boekentas:
O 1 cursusblok commercieel geruit
O versterkingsringetjes op velletjes, geen doosje
O een kleine lat van 15 cm

DACTYLO
De leerlingen van het 1ste jaar kunnen een éénjarige cursus dactylo volgen. Het lessenrooster zal
opgemaakt worden op basis van het aantal inschrijvingen. Je schrijft in voor de hele lessenreeks,
verdeeld over drie trimesters, via de inlichtingenﬁche achteraan. Je wordt schriftelijk verwittigd
wanneer de lessen starten. Prijs: € 50, alles inbegrepen.
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