Aan alle ouders van onze leerlingen van het eerste jaar

Brugge, 26/08/2020

Beste leerlingen, geachte ouders.
Over enkele dagen start het nieuwe schooljaar!
Graag informeren we jullie hoe we de eerste dagen zullen opstarten.
Alle leerlingen van het eerste jaar worden op dinsdag 1 september ten laatste om 8.25u op onze school
verwacht.
Samen met de titularis leert uw zoon of dochter de klasgenoten en de school kennen.
Omwille van de veiligheidsinstructies is het dragen van een mondmasker in de gebouwen verplicht.
Vergeet die niet mee te brengen.
We zullen ook regelmatig handen wassen en ontsmetten.
Deze en andere aanpassingen worden tijdens het eerste contactmoment verder toegelicht.
Wat schrijfgerief meebrengen volstaat voor de eerste dag! We maken vooral kennis met elkaar.
De eerste schooldag eindigt voor iedereen om 15.45u.
Tijdens het contactmoment met de titularis zal ook het lesrooster uitgedeeld worden.
Vanaf de woensdag wordt verwacht dat alle boeken, werk- en /of sportkledij volgens het uurrooster
meegebracht worden.
Wie 's middags op school blijft eten kan eigen boterhammetjes meebrengen of kan in ons
schoolrestaurant een warme pastaschotel aankopen. De betaling voor de maaltijd die je op school
aankoopt gebeurt via een betaalkaart die voor iedereen 's morgens klaar zal liggen.
Is het gelukt om de boeken te bestellen via www.studieshop.be? Hopelijk wel en wellicht zijn die al bij
u aan huis geleverd. Mocht u hiermee problemen ervaren, laat dit gerust weten.
Woensdag 2 september in de namiddag (tussen 12u en 18u) kunnen de laptops in de sporthal van de
campus Zandstraat opgehaald worden.
Wie de laptop aankoopt betaalt (met kaart) ter plaatse. Wie huurt en al een voorschot betaalde krijgt die
dan ook mee.
De geplande ouderavond van 18 september zal hoogstwaarschijnlijk niet kunnen doorgaan. We zoeken
een alternatieve oplossing.
Vanaf de tweede week van september zullen we enkel nog via Smartschool communiceren. De
leerlingen ontvangen op school hun codes. De ouders ontvangen een code per post. Een extra code kan
via de opvoed(ster) aangevraagd worden.
We wensen iedereen een zeer goede start van het schooljaar toe.
Mocht u nog vragen of bedenkingen hebben, laat dit gerust weten.
Vriendelijke groet.
Wim Vanhoutte, campusdirecteur campus Boeveriestraat
Peter Schotte, campusdirecteur campus Zandstraat

