
  
            28 juni 2019 

Tweede graad:   

Afhalen schoolmateriaal en schoolagenda - communicatie - eerste schooldag   
  
Beste ouder   

Beste leerling   

  

We informeren u graag over de organisatie van het schooljaar 2019-2020. Voor boeken en 

werkschriften krijgt u een aparte brief mee: ‘Online bestellen schoolboeken bij de Standaard 

Boekhandel’.    

  

De aankoop van schoolmateriaal en schoolagenda vindt plaats in onze polyvalente 

zaal op het volgende moment:   

  

Tweede graad:  

vrijdag 30 augustus van 15.00 uur tot 19.00 uur  
  

Opgelet: dit is het enige moment waarop u schoolmateriaal en agenda’s kunt afhalen. We vragen 

iedereen uitdrukkelijk zich aan deze afspraak te houden. Anders kan u niet worden voortgeholpen. 

Het begin is een piekmoment met een wachtrij. Houd daar rekening mee. Wij vragen om met 

bancontact te betalen. De kostenramingen ziet u per studierichting op onze site 

www.campusredingenhof.be onder het luik ‘Studieaanbod’.   

  

Alle brieven die we meegeven vindt u op de website van de school (www.campusredingenhof.be) 

onder ‘Communicatie’ –‘Brieven’. U ontvangt trouwens alle brieven ook via uw mailadres. Gebeurt 

dat niet? Stuur dan een mailtje naar pedagogisch.directeur@karedingenhof.be met vermelding van 

klas en naam van de leerling.   

  

Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september. Alle leerlingen van de eerste graad, het 

derde jaar en de nieuwe leerlingen verzamelen om 8.30 uur op de speelplaats voor een korte 

rondleiding. De andere, al gekende leerlingen, verzamelen om 9.20 uur met hun klas in het vak op de 

speelplaats dat hen door de leraren en opvoeders aangewezen wordt. Daar komt de klastitularis hen 

ophalen.   

  

De leerlingen worden op maandag 2 september door het schoolteam ingelicht over het 

schoolreglement. De klastitularis geeft op deze eerste dag ook het lessenrooster aan de leerlingen 

mee. Belangrijk is dat de leerlingen hun identiteitskaart meebrengen. Alle leerlingen krijgen een 

infobundel mee naar huis die ze de dag erna ingevuld aan hun opvoeder afgeven.   

  

Alle leerlingen hebben op maandag 2 september uitzonderlijk les tot 12.05 uur. Vanaf dinsdag 3 

september wordt het gewone lesrooster gevolgd.   

  

Op onze campus kunt u vanaf maandag 9 september ook als niet-interne leerling ’s middags een 

gezonde maaltijd krijgen. U kiest voor een warme maaltijd (6,10 euro: soep, warme maaltijd, dessert 

of fruit) of voor de saladbar (3,50 euro: soep, saladbar en fruit). Als niet-interne leerling stuurt u voor 

meer informatie een mailtje naar administratie.internaat@karedingenhof.be.  

  

We verwijzen graag naar onze website www.campusredingenhof.be voor meer informatie over onze 

campus. U kunt natuurlijk ook tijdens de inschrijvingsmomenten bij ons terecht: van 1 tot en met 3 juli 

en van 19 tot en met 23 augustus, iedere werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 17.00 uur tot 

19.00 uur. Op 4 juli enkel van 10.00 uur tot 12.00 uur en vanaf 26 augustus enkel op afspraak. We 

kijken ernaar uit u in het nieuwe schooljaar te mogen verwelkomen!   

  

Met vriendelijke groeten   

Els Adriaens, Pedagogisch directeur                      
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