24 augustus 2021

Start nieuwe schooljaar

Beste leerling
Beste ouders
We staan weer voor een nieuw schooljaar vol uitdagingen en willen jullie alvast welkom
heten en bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Zoals jullie wellicht in de media
gehoord hebben zullen de scholen volledig terug opstarten, zoals we allemaal gehoopt
hadden. Wij verwachten onze nieuwe leerlingen op 1 september om 8.30 uur op school, zij
maken kennis met hun klastitularis en krijgen een volledige rondleiding op de school. Om
9.20 uur komen de leerlingen die reeds gekend zijn op onze school, zij maken dan kennis
met hun nieuwe klasgenoten. We vragen dat alle leerlingen een mondmasker meebrengen
dat ze dragen bij verplaatsingen binnen de school en binnen specifieke contexten. Leerlingen
krijgen hierover meer informatie tijdens de eerste schooldag.
We vragen om regelmatig onze website te raadplegen, want alle informatie over onze
organisatie zal je hierop kunnen terugvinden: www.campusredingenhof.be. Op de
startpagina (naar beneden scrollen) vind je nu alle informatie en linken terug over de
materialenverkoop die morgen start. Kijk nog eens goed na wanneer je aanwezig moet zijn.
Indien je zelf niet kan komen, mag je dit ook aan iemand anders vragen (buren,
grootouders…). De leerlingen ontvangen dan ook hun agenda en hun sportkleding, deze
hebben ze nodig vanaf dag één.
Via ‘studieaanbod’ kom je bij onze studierichtingen terecht en kan je ook de kostenraming
raadplegen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan bij de materialenverkoop. Wij vragen
om met bancontact te betalen.
Op onze website vind je ook hoe je de boeken moet bestellen bij www.studieshop.be. Moest
je nog geen boeken besteld hebben, kan je dat best zo snel mogelijk doen.
Onze infoavond vindt plaats op dinsdag 7 september om 19.00 uur. U krijgt hierbij een zicht
op de werking van onze school en u kan ook met de leerkrachten, coördinatoren,
leerlingenbegeleiders en directie spreken indien u dat wenst. Ook hierover zal nog meer
informatie volgen. Alle leerlingen krijgen de eerste schooldag een bundel mee met heel wat
documenten die doorgenomen en ondertekend moeten worden.
Wij heten u van harte welkom en hopen op een vlekkeloze start van het nieuwe schooljaar.
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