NIEUWSBERICHT
VOOR EEN FIJNE START!
JUNI 2022

Hallo
De zomervakantie is begonnen. Tijd voor ontspanning en om weer de batterijen op te laden voor
het nieuwe schooljaar. Dat hopen we alvast.
Om je rustig te kunnen voorbereiden op dit
nieuwe schooljaar bezorgen we jou de brief
met het programma van de eerste schooldagen.
Geniet intussen van de vakantie en maak je vooral
niet druk over deze nieuwe start. We zien je graag
op vrijdag 26 augustus voor het ophalen van je
iPad en boekenpakket.

Van harte welkom !
Priscilla Joos, directeur
en de hele personeelsploeg Middenschool

Kennismaking
De eerste dagen van het schooljaar staan
vooral in het teken van onthaalactiviteiten
en eerste kennismaking.
In de maand september nemen we de tijd
om elke dag telkens beter aan het schoolritme en aan elkaar gewend te worden.

KALENDER
Start schooljaar
2022-2023
Bedeling iPads
en schoolbenodigdheden
vrijdag 26 augustus
Zoals je weet zal je op onze school vaak met
een iPad werken. We vragen je je toestel samen
met je schoolbenodigdheden af te halen op
school op een van deze momenten:
Is de eerste letter van je achternaam een letter
van A tot en met H, dan kom je vrijdagvoormiddag 26/08 tussen 9.00 en 12.00 u.
Is de eerste letter van je achternaam een letter
van I tot en met Z, dan kom je vrijdagnamiddag 26/08 tussen 13.00 en 16.00 u.

Eerste schooldagen

Samen met hen maak je kennis met je klas,
de school en haar omgeving. Je leert
de leefregels en maakt de nodige afspraken
voor een leuke samenwerking.
Je brengt je boekentas, schrijfgerei en enkele
notitieblaadjes mee. Je voorziet eventueel
een koekje of fruit als tussendoortje dat
je meebrengt in een bewaardoosje.
Je iPad hoef je op 1 september niet
met je mee te brengen naar school.
In de namiddag is er geen school
en heb je tijd om even uit te blazen.

vrijdag 2 september
8.30 u. - 15.40 u.

Onthaaldag en eerste lessen
Ook deze dag staat in het teken van kennismaking met je nieuwe school. Je krijgt ook
het lessenrooster voor de volgende dagen.
In de voormiddag ga je aan de slag met
het opstarten en het gebruik van je iPad.
Je brengt je iPad dus opgeladen mee
naar school. Wie ’s middags blijft eten,
brengt een lunchpakket in een brooddoos en drank in een drinkbus mee.
Een tussendoortje breng je mee in een
afvalvrije verpakking zoals een bewaardoosje.

donderdag 1 september
maandag 5 september
vanaf 8.30 u.: onthaal
9.00 u. - 13.00 u.: start met de klas

8.30 u. - 15.40 u.

Klasindeling en onthaal

Volledige lesdag

Via de ingang aan het Hof Van Tichelen kan
je de school binnengaan. We verwachten
je vanaf 8.30 u. op de grote speelplaats.
Je mag je aanmelden bij de leraren aan
de tafeltjes. Zij zullen je verder wegwijs maken.
Om 9.00 u. staan je klasbegeleiders klaar
om samen aan de slag te gaan.

Fijne vakantie
en tot in september!

NIEUWSBERICHT
VOOR U, OUDER(S)
JUNI 2022

Beste ouder
We hopen dat u binnenkort samen met uw zoon of dochter zal kunnen
genieten van een aangename, ontspannende en deugddoende vakantie.
Daarna zal het nieuwe schooljaar zijn intrede maken.
Daarom bezorgen we uw dochter of zoon een nieuwsbericht met
het programma van de eerste schooldagen. Ook met u als ouder maken
we graag kennis. We informeren u nu, een eerste keer, via deze papieren
nieuwsbrief over de onthaaldagen en praktische invulling van de startweken.
Wij, leraren en directie en al wie de leerlingen met de beste zorgen omringt,
duimen voor een fantastisch en zinvol jaar voor uw zoon of dochter.
In de maand september nemen we de tijd om elke dag telkens beter
aan het nieuwe schoolritme en aan elkaar gewend te worden.

Van harte welkom
in het nieuwe schooljaar!
Priscilla Joos, directeur
en de hele personeelsploeg Middenschool

De eerste dagen van het schooljaar
staan vooral in functie van onthaal
en eerste kennismaking.
Wij wensen u allen een fijne
start van het schooljaar toe!

Uitnodiging infoavond
Donderdag 29 september is er voor ouder(s) een informatief oudercontact over de werking in het eerste jaar. 		
De klasbegeleiders en de directie lichten het schoolleven
toe en geven algemene informatie over o.a. Smartschool,
het gebruik van het dagboek, de rapportering en evaluatie,
de Ouderraad, sport na school, de leerzorg, ... De uitnodiging hiervoor krijgt u via de maandagenda van september.

KALENDER & INFO
Start schooljaar
2022-2023
vrijdag 26 augustus
Bedeling iPads en schoolmaterialen op school.

donderdag 1 en vrijdag 2 september
We starten het schooljaar op met onthaalen kennismakingsactiviteiten. De eerste
lessen staan vanaf vrijdag op het programma.
Op deze dag krijgen de leerlingen een introductie in het gebruik van de iPad onder
leiding van de klasbegeleiders.
Alle praktische richtlijnen over de startdagen
kunt u raadplegen in de nieuwsbrief van uw
zoon of dochter.

donderdag 22 september
Vrije dag voor alle leerlingen van de school.

vrijdag 23 september
Klasdag: een dag met verbindende activiteiten.
Verdere informatie volgt in de maandagenda
van september.

donderdag 29 september

IPAD EN SCHOOLBENODIGDHEDEN

Op vrijdag 26 augustus kan u de iPad
en de bestelde schoolmaterialen
ophalen op school volgens
de onderstaande regeling:
vrijdagvoormiddag 26/08 tussen
9.00 en 12.00 u.: leerlingen met
familienaam van A tot en met H
vrijdagnamiddag 26/08 tussen
13.00 en 16.00 u.: leerlingen met
familienaam van I tot en met Z
We vragen op dat moment om
een waarborg van € 150 te betalen.
Die krijgt u uiteraard terug als
de iPad heelhuids wordt ingeleverd.
MAANDAGENDA

We maken zoveel mogelijk gebruik
van onze digitale communicatiekanalen
om met u in contact te blijven.
De volgende berichtgevingen zoals
de maandelijkse kalender ‘Maandagenda’
ontvangt u digitaal via het communicatieplatform Smartschool. Via uw kind krijgt
u een co-account zodat het schoolleven
ook via deze weg kan gevolgd worden.
De ouders van de nieuwe leerlingen
krijgen hierover midden september
een mail toegestuurd met meer informatie
en inloggegevens. Voor de leerlingen
die ook vorig schooljaar al in onze school
zaten, loopt het gebruik gewoon door.

Informatief oudercontact voor ouders
van leerlingen van de Middenschool.
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Opstart schooljaar
Als straks op 1 september de schoolbel rinkelt,
dan mogen we alle leerlingen verwelkomen,
iets waar we uiteraard heel blij om zijn.
LUNCHEN
Leerlingen die op school blijven eten tijdens
de middagpauze dienen zelf hun lunchpakket
mee te brengen. Een tussendoortje brengen
leerlingen mee in een afvalvrije verpakking
zoals een bewaardoosje.

Klassamenstelling
Klassen samenstellen is een hele klus: in een
kluwen van prioriteiten i.v.m. o.a. keuzes, grootte
van groepen, verdeling jongens en meisjes,
roostergebonden technische kwesties voor
leraren en lokalen, zorgvragen en nog vele
andere items tracht de klassamenstellersploeg
voor elk individueel kind de beste keuze te maken.
Zo komt elke leerling in een nieuwe klasgroep
terecht met nieuwe gezichten en nieuwe leraren.
Een beetje spannend natuurlijk, maar wel een
mooie kans om nieuwe contacten te leggen.

LESSENROOSTER
Tot eind september loopt er een voorlopig
lessenrooster waarin enkele wijzigingen kunnen
voorkomen in de eerste lesweken. Daarna volgt
het definitieve rooster, daarin zullen wijzigingen
voorkomen ten opzichte van het startrooster.
Heeft u vragen of wilt u graag iets kwijt,
dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres
van de school op info@piustien.net of op
het nummer 03 820 66 00.

Zowel voor de leraren als voor de leerlingen
vraagt het wat tijd om er samen een leuke
groep van te maken. De klasbegeleiders
doen er dan ook alles aan om er een
warme en hechte klasgroep van te maken.
Vermits alle leerlingen hun keuzevakken ongelimiteerd en vrij kunnen kiezen, worden de
klassen samengesteld in augustus. Omwille van
de complexiteit ervan ligt de structuur voor de
klassen dan vast en zijn wijzigingen niet mogelijk.

H. PIUS X-INSTITUUT
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