OLVCplus
Beste ouder
Beste leerling

De start van het nieuwe schooljaar komt steeds dichterbij.
Graag bezorgen we u de nodige informatie over deze, toch wel spannende, eerste schooldag.
We verwachten onze eerstejaars op dinsdag 1 september om 9 uur in uniform op school. De leerlingen
komen binnen via de poort aan de Rubenslei. Op de speelplaats worden zij opgewacht door hun
titularis(sen) waarmee ze de hele dag zullen doorbrengen.
De leerlingen die donderdag 27 augustus niet aanwezig konden zijn op het onthaalmoment zullen aan
de poort hartelijk ontvangen worden door een team van leerkrachten en leerlingen. Zij begeleiden
hen verder naar hun titularis(sen).
Onze eerstejaars zullen kennismaken met hun titularis(sen), hun klasgenoten leren kennen en op
ontdekking gaan in onze school. Ook het gebruik van de agenda wordt uitgelegd, het lessenrooster
wordt ingevuld en het verloop van de eerste schoolweek wordt besproken. Het belooft een gevulde
dag te worden waarbij er nog geen tijd is om lessen te volgen. De schoolboeken laten we nog thuis.
De eerste schooldag is dus enkel een boekentas met schrijfgerief, papier, klembord of harde map,
lunchpakket, drinkbus en eventueel een tussendoortje voor de speeltijd nodig.
Verder moeten we u meedelen dat er bij de start van het nieuwe schooljaar geen truien beschikbaar
zullen zijn. Alvast onze excuses hiervoor. Onze leverancier kan omwille van coronagebonden
omstandigheden de truien niet tijdig leveren.
Op het onthaalmoment hebben we reeds de maten van de aanwezige leerlingen genoteerd. Ook voor
de leerlingen die niet aanwezig waren, zullen we dit nog in orde brengen. Wij doen ons uiterste best
u de trui zo snel als mogelijk te leveren. De afrekening zal gebeuren via de schoolrekening.
Op 1 september dragen onze nieuwe leerlingen wel een trui in de kleuren van het uniform. We willen
benadrukken dat u geen nieuwe trui hoeft aan te kopen voor deze tijdelijke situatie die we met de
nodige flexibiliteit zullen benaderen.
Wij kijken alvast uit naar 1 september.

Met warme groeten
Leerkrachten en titularissen 1ste jaar
Directieteam

