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Samen op weg naar toekomst, met accent op ieders talent!

Gavere, 24 augustus 2022

Betreft: Start van het nieuwe schooljaar 2022-2023 op donderdag 1 september 2022

Beste leerling, ouder, verantwoordelijke,
Hopelijk hebben jullie allen genoten van een deugddoende zomervakantie en kijken jullie uit naar de
start van het nieuwe schooljaar 2022-2023. We hopen reeds velen van jullie te zien op onze
vrijblijvende Openklasdag op maandagvoormiddag 29 augustus tussen 10 en 12 uur.
Het officiële startschot van het schooljaar wordt natuurlijk pas gegeven op donderdag 1 september.
We verwelkomen uw zoon/dochter dan graag om 08.30 uur op school. We starten met een gezellig
onthaal voor de leerlingen met een koffiekoekje en drankje. U bent als ouder eveneens welkom tot
9u30 om samen het nieuwe schooljaar in te zetten. We stellen jullie dan ook met veel plezier het
nieuwe jaarthema ‘Allez Bougez!’ voor.
We vragen extra aandacht voor onderstaande praktische zaken:
- Voor de leerlingen die beroep doen op busvervoer neemt de busbegeleiding nog contact op.
U verneemt dan het tijdstip wanneer uw zoon of dochter met de schoolbus wordt opgehaald.
- Nieuwe leerlingen brengen op de eerste schooldag hun identiteitskaart mee.
- Voorzie tussendoortjes en eventueel drankje.
- Warme maaltijden moeten besteld worden via het systeem van Netpay. Een handleiding zal u
nog via e-mail bezorgd worden. Volg de richtlijnen nauwgezet en bestel steeds tijdig een
warme maaltijd. Wie geen warme maaltijd neemt zorgt voor een lunchpakket.
- Mogelijks heeft uw zoon/dochter nog extra schoolspullen nodig. De klastitularis zal dit begin
september meedelen via de agenda, samen met nog andere praktische mededelingen en
bijlagen (jaarkalender, bijdragelijst, wanneer turngerief of zwemkledij moet meegegeven
worden, enzovoort).
- U zal via de post een vragenlijst met betrekking tot medicatie ontvangen. Gelieve deze
vragenlijst in te vullen en aan de school terug te bezorgen op de eerste schooldag.
Indien u nog vragen hebt of informatie wenst door te geven aan de leerlingbegeleiding of
leerkrachten, neem dan gerust contact op via het algemeen nummer van de school 09/384.17.55 of
op het e-mailadres anneke.paelinck@egmontenhoorn.be.
Tot binnenkort!
Vriendelijke groeten,
Het OV1-team
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