
 
 
 

17 augustus 2017 
 
Beste ouders, beste leerling 
 
 
Wij willen u graag informeren over de voorbereidingen en de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Voor de 2e- tot 7e-jaars is er de boeken- en kledijverkoop op vrijdag 25 augustus van 13.30u tot 19.00u. Het 
is handig een curverbox mee te brengen om de boeken op te halen. 
 
Voor de eerstejaars is er een onthaalmoment voorzien op zaterdag 26 augustus om 9.30u. Na een korte 
verwelkoming kan u kennismaken met de klassenleraar en de leerkrachten die aan uw dochter of zoon les 
zullen geven. De boeken- en kledijverkoop voor de eerstejaars heeft plaats na deze inleiding. Ook hier is een 
curverbox handig. Wie meerdere kinderen heeft op school, kan de boeken in 1 keer ophalen. 
In bijlage vindt u ook een overzicht van de schoolbenodigdheden voor de leerlingen van het eerste jaar. 
 
De afrekening van de boekenrekening gebeurt ter plaatse. Hebt u geen idee meer van de kostprijs, dan kan 
u de boekenlijsten raadplegen op de website www.vincentiusanzegem.be. Na 21 augustus vindt u de 
vernieuwde boekenlijsten op de website. 
 
Op dezelfde dagen kan er door alle leerlingen ook turn- en praktijkkledij gepast en gekocht worden. 
 
Wij starten het nieuwe schooljaar op vrijdag 1 september. 
De eerstejaars worden verwacht om 8.30u. Zij worden onthaald door hun klassenleraar. 
De nieuwe leerlingen van het 2e tot 7e jaar worden verwacht om 11.00u op de speelplaats van de derde 
graad voor een eerste kennismaking met de school. 
Wij bieden alle eerstejaars en de nieuwe leerlingen van het 2e tot 7e jaar ’s middags een gratis warme 
maaltijd aan. 
De leerlingen van het 2e tot 7e jaar worden onthaald om 13.05u door hun klassenleraar. 
De eerste schooldag eindigen de lessen om 15.50u. 
 
In bijlage vindt u ook een inschrijvingsblad voor maaltijden, studie, kluisjes e.d. Gelieve dit blad in te vullen, 
mee te brengen en af te geven op de boekenverkoop.  
 
Ter info: de busstudie start op maandag 4 september, de avondstudie op maandag 11 september. 
 
Wij wensen u nog enkele deugddoende vakantiedagen toe, met daarna een vlotte start van het nieuwe 
schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Directie, leerkrachten en opvoeders 

http://www.vincentiusanzegem.be/

