NIEUWSBERICHT
TWEEDE GRAAD
30 JUNI 2022

Beste leerling
We hopen dat je een goed schooljaar achter de rug hebt,
dat je weer een heel stuk persoonlijke groei hebt doorgemaakt
en dat je examens een succes waren. Wie gedaan heeft wat
hij kon, valt niets te verwijten. Er werd nog maar net een
schooljaar afgewerkt en het volgende dient zich al aan.
Op de eerste schooldag kom je via de ingang aan het Hof van
Tichelen de school binnen. Je gaat naar de groene speelplaats
(tuinkant) op zoek naar een bistrotafel waarop het studiejaar
en de studierichting vermeld staan waarvoor jij je hebt ingeschreven. Je klassenleraren zullen je daar opvangen voor
de naamcontrole en je op een gepaste wijze verwelkomen.
Daar krijg je al de gelegenheid om op een informele manier
met je nieuwe klasgenoten kennis te maken.
Leerlingen die nieuw zijn of die nog extra informatie wensen,
kunnen aan een aparte meldpost terecht waar zij alle noodzakelijke informatie zullen krijgen om snel wegwijs te raken
in het schoolcomplex.

Vierdejaars
9.45 u. - 11.45 u.
verwelkoming op de groene speelplaats
en naamcontrole door de klassenleraren,
nadien kennismaking, klasafspraken,
gebruik van de schoolplanner.
11.45 u. - 12.00 u.
pauze

DAGINDELING
Start schooljaar
2022-2023
donderdag 1 september

Derdejaars
9.15 u. - 11.15 u.
verwelkoming op de groene speelplaats
en naamcontrole door de klassenleraren,
nadien kennismaking, klasafspraken,
gebruik van de schoolplanner.
11.15 u. - 11.30 u.
pauze
11.30 u. - 12.00 u.
assembly in de feestzaal,
verwelkoming van de derdejaars
12.00 u. - 14.30 u.
picknick met eigen lunchpakket,
verbindende activiteiten
14.30 u.
einde eerste schooldag

12.00 u. - 12.30 u.
assembly in de feestzaal,
verwelkoming van de vierdejaars
12.30 u. - 14.30 u.
picknick met eigen lunchpakket,
verbindende activiteiten
14.30 u.
einde eerste schooldag
Breng zeker een lunchpakket en
een pennenzak met schrijfgerief mee.

vrijdag 2 september
De lessen starten om 8.30 u. en eindigen
uiterlijk om 16.45 u. Enkel de leerlingen
waarvan de ‘regeling middagpauze’ digitaal
in orde is gebracht en daarbij toestemming
kregen om thuis te gaan lunchen, mogen
de school tijdens de middagpauze verlaten.

In de kalender vinden jullie alvast alle
belangrijke data van het schooljaar.
We wensen je een schitterende vakantie
toe en hopen je uitgerust en leergierig te
ontmoeten op woensdag 1 september 2022.

KALENDER TWEEDE GRAAD
SCHOOLJAAR 2022-2023
EERSTE TRIMESTER
donderdag

01 september

startdag

donderdag

08 september

schoolfotograaf

maandag

12 september

infoavond 3de jaar

donderdag

15 september

infoavond 4de jaar

donderdag

22 september

klassenraaddag (leerlingen vrij)

vrijdag

23 september

klasdag

donderdag

20 oktober

klasfoto +
eerste rapport (DW) met bespreking voor de leerlingen

vrijdag

21 oktober

pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen)

maandag donderdag

24 oktober 27 oktober

synagogebezoek 3e jaar
moskeebezoek 4e jaar

herfstvakantie van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 04 november 2022
vrijdag

11 november

Wapenstilstand (vrije dag)

donderdag

08 december

start proeven D-FIN, D/A-FIN

maandag

12 december

start proeven A-FIN

maandag

19 december

laatste proeven

donderdag

22 december

spiegeldag

vrijdag

23 december

oudercontact met rapportbespreking van 09.00u tot 14.00u

kerstvakantie van maandag 26 december tot en met vrijdag 06 januari 2023

TWEEDE TRIMESTER
dinsdag

10 januari

oudercontact met vakleraren van 17.00u tot 20.00u

maandag

30 januari

facultatieve vrije dag

dinsdag maandag

31 januari 6 februari

excursie Breendonk

woensdag

8 februari

themadag

krokusvakantie van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023
maandag

20 maart

proef wiskunde

dinsdag

21 maart

proef richtingsvak

paasvakantie van maandag 03 april maart tot en met vrijdag 14 april 2023

DERDE TRIMESTER
donderdag

20 april

infomoment 4e jaar

zaterdag

22 april

infodag + start inschrijvingen Bovenbouw

dinsdag vrijdag

25 april 28 april

stadsexploratie 3e jaar

maandag

01 mei

Feest van de Arbeid (vrije dag)

maandag

08 mei

Start projectweek

vrijdag

12 mei

Einde projectweek

donderdag

18 mei

Hemelvaartsdag (vrije dag)

vrijdag

19 mei

vrije dag

maandag

29 mei

Pinkstermaandag (vrije dag)

donderdag

08 juni

start proeven D-FIN, D/A-FIN

dinsdag

13 juni

namiddag studieverlof A-FIN

woensdag

14 juni

start proeven A-FIN

woensdag

21 juni

laatste proeven

vrijdag

30 juni

rapportbespreking van 14.00u tot 19.00u

