Antwerpen, 30 juni 2022
Aan de leerlingen van het 5de jaar en hun ouders

Beste leerling en ouders
We willen jullie, zowel de nieuwe leerlingen als diegenen die “de Abdijstraat”
al kennen, hartelijk welkom heten bij de start van het schooljaar 2022-2023. In
deze brief geven we enkele inlichtingen over het begin van het schooljaar.
•

Woensdag 31 augustus laptop/surface ophalen op campus Olympiadelaan
van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u.

•

Donderdag 1 september verwachten we je om 9.20u op de speelplaats van
onze school in de Abdijstraat 128. Daar krijg je te horen wie je klasleraren
zijn en in welk lokaal ze je die voormiddag ontvangen. Tot 12.10u maak je
niet alleen kennis met je klasleraren maar krijg je heel wat noodzakelijke
informatie om het schooljaar te starten. De eerste schooldag eindigt om
14.50u.

•

Op woensdag 7 september komt de schoolfotograaf.

•

Op maandag 19 september organiseren we een eerste oudercontact voor
het vijfde jaar. We hopen op deze avond van elke leerling (iemand van) de
ouders te mogen verwelkomen. De ouders krijgen hiervoor begin
september een uitnodiging.

•

Op vrijdag 23 september is het klasdag.

We wensen je nog een prettige vakantie en kijken er naar uit je te ontmoeten
op 1 september.
Met vriendelijke groet
Marleen Vervoort

Jan Maddens

adjunct-directeur derde graad

directeur

Antwerpen, 21 juni 2022
Betreft:

Digisprong op Pius X
alle richtingen derde graad, behalve ARV, BEV, PUG en PUI

Beste ouder
Beste leerling
Vanaf schooljaar 2022-2023 krijgen op Pius X alle leerlingen een tablet of een
laptop in bruikleen. We verwachten dat zij het toestel dagelijks mee naar school
nemen en het thuis gebruiken voor schoolwerk.
Voor de meeste richtingen in de tweede en de derde graad voorzien we een
Microsoft Surface Go 3. Dat is een tablet die voorzien is van het besturingssysteem
Windows 11 en een uitgebreid softwarepakket. Daar horen ook een verzekering en
diverse accessoires bij zoals een hoes, een toetsenbord en een digitale pen.
Voor dit pakket vragen we een gebruikskost van € 40 per schooljaar, verrekend via
de trimestriële schoolrekening. Je mag het toestel ook tijdens de vakanties blijven
gebruiken zolang je op Pius X naar school blijft gaan.
We verwachten de leerlingen van de derde graad samen met een ouder op
woensdag 31 augustus tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur op onze
campus Olympiadelaan om de tablet op te halen. Om het materiaal mee te
nemen dien je een bruikleenovereenkomst te ondertekenen en een waarborg van
€ 150 te betalen, bij voorkeur met bancontact of Payconiq. De waarborg wordt
uiteraard terugbetaald wanneer het materiaal in goede staat weer wordt
ingeleverd.
Uitgebreide informatie over dit project Digisprong vind je op onze website:
https://www.piustien.net/drupal/veelgestelde-vragen
We rekenen erop dat je op 31 augustus het toestel komt ophalen, want vanaf 1
september gaan we ermee aan de slag.
Met vriendelijke groet
Directie Pius X

Antwerpen, 21 juni 2022
Betreft: Digisprong op Pius X voor de derde graad ARV, BEV, PUG en PUI
Beste ouder
Beste leerling
Vanaf schooljaar 2022-2023 krijgen op Pius X alle leerlingen een tablet of een
laptop in bruikleen. We verwachten dat zij het toestel dagelijks mee naar school
nemen en het thuis gebruiken voor schoolwerk.
Voor jou voorzien we een krachtige laptop HP Probook 435 X360 G8. Dit toestel
heeft tabletfuncties zoals een touchscreen en een extra camera en we voorzien
een uitgebreid softwarepakket w.o. het Creative Cloud pakket van Adobe en een
O365 licentie. Daar horen ook een verzekering, een hoes en een digitale pen bij.
Voor dit geheel vragen we een gebruikskost van € 110 per schooljaar, verrekend via
de trimestriële schoolrekening. Je mag het toestel ook tijdens de vakanties blijven
gebruiken zolang je op Pius X naar school blijft gaan.
We verwachten de leerlingen van de derde graad samen met een ouder op
woensdag 31 augustus tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur op onze
campus Olympiadelaan om de laptop op te halen. Om het materiaal mee te
nemen, dien je een bruikleenovereenkomst te ondertekenen en een waarborg van
€ 150 te betalen, bij voorkeur met bancontact of Payconiq. De waarborg wordt
uiteraard terugbetaald wanneer het materiaal in goede staat weer wordt
ingeleverd.
Uitgebreide informatie over dit Digisprongproject vind je op onze website:
https://www.piustien.net/drupal/veelgestelde-vragen
We rekenen erop dat je op 31 augustus het toestel komt ophalen, want vanaf 1
september gaan we ermee aan de slag.
Met vriendelijke groet
Directie Pius X

