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Agenda eerste schooldagen
Woensdag 01/09
Donderdag 02/09
Vrijdag 03/09

Van 9u tot 12.10u
Van 9u tot 16u
Van 8.30u tot 15.40u

Sprokkels
Woensdag is de eerste schooldag. We starten om 9u om de overgang met de vakantie niet te
bruusk te maken. Je komt langs de Schilderstraat binnen, de poort is open vanaf 8.30u. Ouders
mogen mee tot aan de schoolpoort. We beginnen de ochtend met een warm en lekker onthaal.
Elk kind moet zich bij Kris10 melden. Je kan haar vinden op het terras. Daarna hebben de leraren
een korte verrassing in petto en spelen we met iedereen samen. We eindigen per jaar of per
klas. De kinderen van het 1ste jaar zijn nog niet in klassen verdeeld, dat doen we wanneer jullie
elkaar een paar dagen gezien hebben. Meebrengen: rugzak met drinkbus, fruit, een
mondmasker
Mondmaskers: Vanaf dit schooljaar moeten we mondmaskers dragen wanneer afstand houden
niet mogelijk is. Elk kind moet dus een schoon mondmasker bijhebben voor wanneer het nodig
is.
Fietsen is de Corona-veiligste manier om naar school te komen. Hou het ook verkeersveilig:
helm, fluo, remmen in orde, bagage op je rug, in fietstassen of stevig vast op de bagagedrager.
Donderdag gaan we op uitstap met heel de school. Fijne tradities moeten we in ere houden. De
bussen pikken ons stipt om 9u op. Dan moet je fiets dus al gestald zijn.
Meenemen: eten en drinken volgens de afspraken die je woensdag in de klas maakte, een
bordje, beker en bestek. Kinderen van het 1ste jaar brengen een persoonlijke, gezond gevulde
brooddoos en fruit mee. Verder zwemgerief, zonnecrème, een mondmasker.
Om 16u staan we terug op school, hopelijk moe maar tevreden.
Vrijdagvoormiddag is er nog een activiteit voor de hele school. Aan het einde zal de school al
veel kleuriger zijn. De namiddag zitten we per klas.
Meebrengen: een mondmasker, fruit en een gezonde lunch, een degelijke rugzak om
handboeken in te steken, een pennenzak.
Agenda, handboeken, werkboeken, kaften en schriften: Agenda’s en alle handboeken moeten
gekaft worden. Zo blijven ze langer bruikbaar en herkennen kinderen hun spullen beter.
Leerlingenkaart: Jullie krijgen deze week jullie leerlingenkaart. Op de website staan veel
interessante voordelen, artikels, enquêtes, …
Documenten kinderen 1ste jaar: Van elk kind krijgen we graag volgende documenten of
informatie:
Het origineel getuigschrift van het basisonderwijs
Eindrapport van de 6de klas: we kopiëren we de bladzijden over CITO-, OVSG- of LVS-toetsen.
Daarna krijg je het rapport terug.
BASO-fiche: ze is bedoeld om ons te informeren. Niet elke lagere school maakt er één.
Onderzoeksverslagen en attesten over dyslexie, disorthografie, dyscalculie, dyspraxie, …. wij
kopiëren ze zodat we elk kind de juiste zorg kunnen bieden. Wanneer we een overzicht hebben,
spreken we met ouders af om de zorg te bespreken.
Alle kinderen mogen de documenten in het secretariaat afgeven.
Documenten nieuwe leerlingen 2de t/m 6de jaar: we krijgen rechtstreeks van de vorige school
het getuigschrift basisonderwijs en de attesten van het secundair.
Bezorg ons ook het rapport van het vorig schooljaar, onderzoeksverslagen of andere nuttige info
indien dit nog niet gebeurde.
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Lessenrooster: dit schooljaar stappen we terug over naar een 5-daagse werkweek. Het
lessenrooster staat hieronder. Kinderen krijgen het lessenrooster van hun klas vrijdag.
Website : www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumgroenhout (met foto’s van de eerste
schooldagen)
Berichten aan het secretariaat via groenhout@stedelijklyceum.be
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