Beste ouder
Beste leerling
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september. Alle 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 op de speelplaats. De klastitularis zal er
klaarstaan met een bordje waarop de klasbenaming staat.
Op de eerste schooldag worden de leerlingen door het schoolteam ingelicht over het
schoolreglement, de algemene werking en de COVID-maatregelen. Het is belangrijk dat
de leerlingen hun identiteitskaart meebrengen om de gegevens volledig en correct te kunnen
verwerken. De klastitularis geeft op deze eerste dag ook het (voorlopig) lessenrooster mee en
de leerlingen die reeds betaald hebben ontvangen ook hun agenda.
Alle leerlingen krijgen een infobundel mee naar huis die ze op woensdag 2 september
(interne leerlingen maandag 7 september) ingevuld afgeven aan de leerkracht van het
derde lesuur. Bekijk dus zeker alle documenten, vul ze in en geef ze terug mee met uw
zoon/dochter.
Op dinsdag 1 september is er uitzonderlijk les tot 11.30 uur. Vanaf woensdag 2 september
wordt het gewone lesrooster gevolgd.
Onze schooluren zijn wat aangepast ten opzichte van vorig schooljaar:

Lesuren
Lesuur 1
Lesuur 2
Lesuur 3
Pauze
Lesuur 4
Lesuur 5
Lesuur 6
Lesuur 7
Lesuur 8
Pauze
Lesuur 9

8.30 uur
9.20 uur
10.10 uur
10 min.
11.10 uur
12.00 uur
12.50 uur
13.40 uur
14.30 uur
10 min.
15.30 uur

9.20 uur
10.10 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.50 uur
13.40 uur
14.30 uur
15.20 uur

middagpauze 1
middagpauze 2

enkel bij middagpauze 1
16.20 uur

Bij mooi weer eten de leerlingen op de speelplaats, anders in de polyvalente zaal. Mits
toestemming van de ouders mogen leerlingen vanaf het vierde jaar tijdens de middag buiten
de school eten. Wij kunnen voorlopig geen warme maaltijden aanbieden. Enkel onze interne
leerlingen kunnen warm eten op school.
De leerlingen moeten op school, in het gebouw en in de klas altijd een mondmasker dragen.
Gelieve dit zelf te voorzien. Wij vragen ook in de mate van het mogelijke om een klein flesje
handgel mee te geven. Wij voorzien dit ook op school, maar het kan altijd van pas komen. Bij
elke lokaalwissel dienen de leerlingen hun handen te reinigen. Tijdens de sportlessen en op de

speelplaats moeten de leerlingen geen mondmasker dragen maar moeten zij in de mate van
het mogelijke afstand bewaren. Bij het omkleden en in de kleedkamer moeten zij wel een
mondmasker dragen.
We verwijzen graag naar onze website www.campusredingenhof.be voor meer informatie
over onze campus. We kijken ernaar uit u in het nieuwe schooljaar te mogen verwelkomen!
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