Inlichtingen schooljaar 2022 – 2023

Geachte ouder(s)
Beste nieuwe leerling
We heten je hartelijk welkom op het Sint-Eduardusinstituut, een school van de Broeders van Liefde. We hopen dat je je
hier vlug thuis voelt. Om het schooljaar 2022-2023 goed te kunnen starten volgen enkele afspraken.
Wanneer kan je je (werk)boeken + sportkledij afhalen/aankopen?
Op woensdag 31 augustus 2022 kom je tussen 13 en 18 u. naar school om enkele praktische zaken te regelen:
-Boekenverdeling (refter RS)
Enkel de boeken die je op voorhand aankocht via de schoolboekenservice van STUDIESHOP kom je afhalen. Om van
deze vrijblijvende service gebruik te maken, krijg je nog een aparte brief met instructies.
-Aankoop sportkledij en verhuur lockers (graag met bancontact) (sporthal)
De sportkledij met embleem, die door iedereen gedragen wordt tijdens de sportlessen, is verplicht aan te kopen via de
school. Dit is een blauw t-shirt, blauwe short, rode veters en schoenenzakje. De overzichtstabel met de prijzen kan je op
de achterzijde van deze brief vinden.
Voor de leerlingen uit de sportrichtingen (SPWE en sport/LO) worden het trainingspak en badpak/zwembroek (met
embleem) aangekocht bij
JANSSENS SPORT
Herentalsebaan 168-174
2100 Deurne
03/321 10 52
info@janssenssport.be
www.janssenssport.be
openingsuren: alle dagen open van 10 tot 18 u. (maandagvoormiddag gesloten)
Aanvang nieuwe schooljaar
Donderdag 1 september 2022 verwachten we je op school:
- Nieuwe leerlingen uit het 2de – 3de – 4de jaar: om 9 u. (Jullie krijgen eerst een rondleiding van je klasteam.)
- Leerlingen uit het 2de – 3de – 4de jaar: van 10 tot 15.40 u.
- Nieuwe leerlingen uit het 5de – 6de – 7de jaar: om 9.30 u. (Jullie krijgen eerst een rondleiding van je klasteam.)
- Leerlingen uit het 5de – 6de – 7de jaar: van 10.30 tot 15.40 of 16.30 u.
De kennismaking met je klasteam en klasgenoten, het schoolreglement overlopen en heel wat praktische inlichtingen
meedelen gebeurt in de voormiddag. In de namiddag krijgen jullie les volgens het gewone lesrooster.
Vrijdag 2 september 2022 komt de schoolfotograaf langs.
We wensen je een prettige, leerzame en boeiende tijd toe op onze school.
Met vriendelijke groet
G. Vanneste, B. Dens en S. Broos
directieteam Sint-Eduardusinstituut
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