Tielt
21 augustus 2020
Beste student, beste ouder(s)
Op dinsdag 1 september begint het nieuwe schooljaar. We hopen dat het voor onze
studenten 7de jaar een uitermate boeiend en kwaliteitsvol jaar zal worden.
We brengen momenteel alles in gereedheid op school en bezorgen jullie met deze brief
de nodige info voor een vlotte start.
Dagprogramma
-

9.00 u.: onthaal in de benedenzaal (blok C – gelijkvloers – toegang via speelplaats)
9.15 u.: kennismaking met de klasgroep – info door de klassenleraar – voorstelling
jaarthema
12.00 u.: lunch
13.00 u.: start van de lessen
15.40 u.: einde van de eerste schooldag

Wat breng je zeker mee op de eerste schooldag?
-

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

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 16.00 u.
De lessen starten om 8.25 u. en duren tot 15.40 u. of 16.30 u., afhankelijk van het
lessenrooster. Op woensdag is er les tot 12.00 u. Studenten uit 7de Haarstilist en 7de
Esthetische lichaamsverzorging hebben les op woensdagnamiddag, hun vrije namiddag
valt op dinsdagnamiddag. 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.
De boeken en cursussen zullen klaarliggen. Voorzie een stevige draagtas.
De factuur van de boeken steekt in bijlage. Gelieve deze te betalen vóór 1 september.
Het schoolreglement is vanaf 31 augustus online te raadplegen op de website van de
school. Indien je een papieren versie hebt gevraagd, dan ontvang je dit begin
september.
Indien je in aanmerking komt voor een schooltoeslag, dan wordt dit automatisch via
het Groeipakket betaald. Je hoeft hier niets meer te doen.
lees verder op de ommezijde

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 niet toegestaan om als ouder het schoolgebouw te betreden.

Beste ouder en student, wat brengt de toekomst? Niemand die het weet … Maar we zijn
voorbereid op verschillende scenario’s en daarom kijken we vol vertrouwen vooruit naar
het nieuwe schooljaar. Ons schoolteam, maar ook al onze studenten en u starten ongetwijfeld
met een pak extra ervaring en nieuwe inzichten.
Omwille van de veiligheidsmaatregelen zullen we sommigen fysiek niet direct kunnen
ontmoeten, maar weet dat we jullie oprecht van harte welkom heten. Laten we samen met
heel veel hernieuwde moed en enthousiasme er een fantastisch jaar van maken.
Het school- en directieteam van Sint-Jozef

