Brakel 21 augustus 2020
Beste ouders
Beste leerling
De zomervakantie is bijna achter de rug en de eerste schooldag nadert. Zoals u hebt
kunnen vernemen via de media mogen wij vanaf 1 september alle leerlingen op school
verwelkomen. In het secundair onderwijs worden de leerlingen in deze fase 5 dagen op
school verwacht.
Eerstejaars leerlingen:
We verwachten alle eerstejaarsleerlingen op dinsdag 1 september ten laatste om 8.20
uur op onze speelplaats. Zij ontvangen bij aankomst een button met de kleur van hun
klas en worden begeleid naar hun klasgroep. Om 8.20 uur gaat de schoolbel en gaan
onze eerstejaarsleerlingen onder begeleiding van hun klascoach naar de klas. Omwille
van de preventiemaatregelen kunnen wij momenteel geen ouders op school ontvangen.
In de loop van de dag organiseren we kennismakingsspelletjes. Zo leren de leerlingen
elkaar en de leerkrachten beter kennen. U voorziet best sportieve kledij voor uw
zoon/dochter.
Er worden ook enkele lessen voorzien. De leerlingen hoeven nog geen werkboeken mee
te brengen. Schrijfgerief en cursusblok volstaan.
De leerlingen van het 2de t.e.m. het 4de jaar worden om 9.10 uur op school
verwacht.
Voor de leerlingen van het 5de t.e.m. het 7de jaar start de school om 10 uur.
Alle leerlingen van het 2de t.e.m. het 7de jaar gaan bij het belsignaal in de rij staan. Ook
voor deze leerlingen volstaat het om schrijfgerief en cursusblok mee te brengen op de
eerste schooldag. De leerlingen van de studierichting Lichamelijke Opvoeding en Sport
brengen een sportoutfit mee.
Nieuwe leerlingen krijgen in de loop van de dag een rondleiding op school.
Leerlingen die dat wensen kunnen een warme maaltijd eten of een broodje bestellen in
het secretariaat.
De lessen eindigen die dag voor alle leerlingen om 15.15 uur.
Samen met het hele schoolteam kijk ik alvast uit naar 1 september! Mocht u als ouder
nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het secretariaat of maak een
afspraak met de leerlingenbegeleiding of directie.
Met vriendelijke groeten
Katrien De Schepper
Directeur GO! Atheneum Brakel

