Campus Kompas
Kwaliteitsonderwijs in Wetteren
Wetteren, 17 augustus 2015

Start schooljaar 2015-2016
Geachte ouder(s)
Om het schooljaar zo vlot mogelijk te laten starten bezorgen wij U enkele inlichtingen in
verband met dinsdag 1 september 2015, de eerste schooldag.
Om 8.25 uur onthaalt ons team alle ouders en leerlingen met een kopje koffie en een
gezellige babbel op onze school. De officiële start van het schooljaar 2015-2016
voorzien we om 9.15 uur.
De eerste schooldag zal de klastitularis samen met de leerlingen informatie over het
komende schooljaar uitwisselen, alle documenten overlopen, het schoolreglement en
de afsprakennota doornemen, het lessenrooster meedelen, …
Alle nieuwe leerlingen geven hun getuigschrift of attest van studies van het vorig
schooljaar af aan de klastitularis.
Vanaf de eerste
schooldag kunnen de leerlingen gebruik maken van het
schoolrestaurant. De leerlingen mogen tijdens de middag de school niet verlaten.
Zij moeten dus een lunchpakket meebrengen of een broodje / een warme maaltijd
bestellen. Een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert) kost € 3.60, soep € 0.50,
broodjes € 2.50.
Op dinsdag 1 september kunnen de warme maaltijden besteld worden voor de eerste
schoolweek. Daarna dient elke vrijdag de warme maaltijd besteld te worden voor de
daarop volgende week. Men kan dagelijks een broodje bestellen vóór 9 uur.
De werkschriften en leerboeken kunnen afgehaald worden op vrijdag 28 augustus 2015
of maandag 31 augustus tussen 9 uur en 16 uur .
De niet afgehaalde pakketten kunnen op dinsdag 1 september door de leerling zelf
meegenomen worden.
De eerste schooldag moeten de leerlingen enkel schrijfgerief en een notitieblok
meebrengen. Leerlingen die hun boekenpakket op dinsdag 1 september afhalen,
voorzien best een stevige boekentas.
De eerste factuur voor de werkboeken is in bijlage terug te vinden.
Het bedrag is afhankelijk van de gekozen optie / studierichting van uw zoon dochter.
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Wij vragen deze factuur te betalen vóór het afhalen van het boekenpakket.
De betaling kan als volgt gebeuren :
-

vóór 28 of 31 augustus 2015 of 1 september 2015 storten op rekeningnummer
BE90 6528 1283 5632 met vermelding van de naam van uw zoon/dochter en
de gekozen optie / studierichting
het bedrag contant meebrengen bij afhaling van het boekenpakket
contanten meegeven onder gesloten omslag met vermelding van de naam
van uw zoon/dochter, en afgeven bij afhaling van het boekpakket op
1 september 2015

In bijlage vindt u ook een lijst terug met de schoolmaterialen per vak die uw
zoon/dochter nodig zal hebben. Deze lijst maakt het u mogelijk om de schoolaankopen
vóór de septemberdrukte te doen.
De eerste schoolweek van september zullen de lessen eindigen
15.20 uur; op woensdag 2 september zullen de lessen eindigen om 12 uur.
Vanaf maandag 7 september wordt het gewoon lessenrooster gevolgd.

om

Wij willen nu reeds verklappen dat de leerlingen van het 1ste jaar op 3 en 4 september
op kennismakingsdagen gaan.
Op vrijdag 18 september is er geen les (pedagogische studiedag voor de leerkrachten).
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.
Tot 1 september!

Met vriendelijke groeten

Karin Reubrecht
Directeur 1ste graad

