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Geachte ouder(s)
Beste leerling van het eerste jaar
Onvoorstelbaar hoe snel de vakantie voorbij vloog! Hopelijk hadden jullie een heerlijke en
ontspannende tijd, ondanks de uitzonderlijke periode die we momenteel meemaken … Maar
ook dat is weer achter de rug en we zijn ons volop aan het voorbereiden om er een boeiend
schooljaar van te maken. Gloednieuw, want we starten met onze eerste- en tweedejaars op
een nieuwe locatie! Best wel spannend.
Bij de inschrijving of info die jullie eerder kregen, was er sprake van een stap-in, met
kennismaking, boekenverkoop, passen turnkledij … Omwille van veiligheidsmaatregelen en
de afwerking van de nieuwe locatie kan deze dag helaas niet doorgaan. De organisatie van dit
alles willen we voor rekening nemen op dinsdag 1 september, als alle leerlingen op school zijn.
In deze brief willen we jullie de belangrijkste info meegeven voor een vlotte start op dinsdag
1 september.
Dagprogramma
-

-

vanaf 8.00 u.: aanmelding aan het onthaal en verwelkoming door de directie en
leerlingenbegeleiding
8.25 u.: op stap met de klassenleraar
o verkenning van de school
o uitdelen boekenpakket
o uitleg werking eerste middelbaar (uurrooster, agenda, schoolmateriaal,
praktische afspraken, maaltijdensysteem, locker …)
o voorstelling jaarthema
12.00 u.: lunch in het restaurant (voorzie een picknick)
13.00 u.: vervolg op stap met de klassenleraar
15.40 u.: einde van de schooldag

Wat breng je zeker mee op de eerste schooldag?
-

schooltas
pen en papier om alles te noteren
een dunne map om alle brieven mee naar huis te nemen
een lunchpakket
een mondmasker bij het betreden van de school en een reservemondmasker in
de schooltas

lees verder op de ommezijde

Belangrijke afspraken voor de eerste schooldag en schoolweek
-

-

-

-

-

-

-

Het onthaal van de school is iedere dag open van 7.45 u. tot 17.00 u., op woensdag
tot 12.00 u.
De lessen starten om 8.25 u. en duren tot 15.40 u. Op woensdag is er les tot 12.00 u.
Er is een kwartier pauze in de voormiddag en 10 minuten in de namiddag,
de middagpauze is van 12.00 u. tot 13.00 u. Voorzie gerust een gezonde snack voor
tijdens de korte pauzes.
In de eerste schoolweek is er nog geen studie voorzien. Vanaf maandag 7 september
is er mogelijkheid om studie te volgen van 15.45 u. tot 17.00 u. Het
inschrijvingsformulier voor de studie ontvangt u op de eerste schooldag.
De boeken zullen klaarliggen en hoeven niet allemaal de eerste schooldag mee naar
huis. Uw zoon/dochter beschikt over een persoonlijke locker. De factuur van de boeken
steekt in bijlage. Gelieve deze te betalen voor 1 september.
Het passen van de sportkledij zal gebeuren in de loop van de eerste schoolweek.
Het bedrag wordt op de eerstvolgende rekening gezet.
Het schoolreglement is vanaf 31 augustus online te raadplegen op de website van
de school. Indien u een papieren versie hebt gevraagd, dan ontvangt u deze begin
september.
De GDPR-regels in verband met privacy zijn in ons schoolreglement opgenomen.
Dit blad wordt op de eerste schooldag meegegeven.
Uw zoon/dochter zal een maaltijdkaart met begeleidende brief ontvangen. Let er wel
op dat er altijd voldoende geld op de kaart is voorzien, zodat er steeds gebruik kan
gemaakt worden van de maaltijdenservice van Scolarest. Het duurt minimum 3
werkdagen vooraleer het gestorte geld op de kaart staat.
Indien u in aanmerking komt voor een schooltoeslag, dan wordt dit automatisch
via het Groeipakket betaald. U hoeft hiervoor niets meer te doen.

Extra veiligheidsmaatregelen omwille van Covid-19
-

-

Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht binnen het schoolgebouw.
Enkel tijdens de pauzes in buitenlucht mag het mondmasker af.
Er zijn geen maaltijden mogelijk tijdens de eerste schoolweek. Het is dus belangrijk
om voor die dagen een lunchpakket te voorzien. Vanaf maandag 7 september is het
mogelijk om een broodjesmaaltijd of een warme maaltijd te nuttigen.
Het is jammer genoeg niet toegestaan om als ouder het schoolgebouw te betreden.
Mogen we vragen om uw zoon/dochter af te zetten en op te halen voor het onthaal van
de school.

We zijn er zeker van dat het kriebelt om te kijken waar zoon- of dochterlief zal schoollopen.
Helaas mogen we jullie omwille van de veiligheidsmaatregelen niet ontvangen. Maar weet,
van zodra het wettelijk mag, zullen we jullie met open armen verwelkomen, rondleiden en
laten proeven van onze nieuwe school. Weet dat we jullie allen van harte welkom heten.
Hopelijk voelt uw zoon/dochter zich snel thuis.
Het school- en directieteam van Sint-Jozef

