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Ternat, juni 2020 
 
 
Infoavond voor de leerlingen van het derde jaar en hun ouders 
 
 
Geachte ouders, 
Beste leerling, 
 
We kunnen niet voorspellen of we volgend schooljaar “normaal” zullen kunnen 
opstarten. In de volgende planning gaan we hiervan uit.  
Als de opstart toch niet op de normale manier kan doorgaan, informeren we u 
hier tijdig over.  
 

Op maandag 31 augustus om 19.00 uur nodigen we jullie uit in onze school 
voor een infoavond. We zien die avond als een kans om kennis te maken, 
om informatie over onze school en het schoolgebeuren te geven en om naar 
mogelijke vragen te luisteren. 
 
We ontmoeten elkaar vanaf 18.45 uur op de speelplaats. De leerlingen 
worden er opgevangen door hun klasleraar. Bij regenweer vragen we hen 
om in de refter te verzamelen. De pedagogisch directeur, de directeur 
schoolorganisatie, de coördinator en enkele leerkrachten verwachten de 
ouders in onze feestzaal. We sluiten de avond rond 20.15 uur af en nemen 
nog even de tijd voor een drankje, een informele ontmoeting en eventuele 
vragen. 
 
Die avond ontvangen de leerlingen een boekenpakket (zie brief als bijlage). 
We zorgen voor een grote tas waarin ze alles gemakkelijk kunnen 
vervoeren. Daar zullen een achttal huurboeken in zitten, die tegen vrijdag 4 
september gekaft moeten zijn. 
 
We vragen vriendelijk om die avond niet met de wagen op onze speelplaats 
te parkeren. Er is parkeermogelijkheid in de omgeving van de school, onder 
andere op de parking van de lagere school De Brug. 
 
Op dinsdag 1 september verwachten we de leerlingen om 9 uur op school. 
In de voormiddag maken we tijd voor de nodige administratie en informatie, 
en een rondleiding in de school. In de namiddag starten de lessen.  
 
We bieden broodjes en soep aan vanaf donderdag 3 september. Meer 
daarover vindt u in de brief als bijlage. 
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We hopen dat het een fijn schooljaar mag worden en wensen jullie alvast een 
aangename vakantie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Lut Delcour       Annemie Vandaele 
Directeur schoolorganisatie    Pedagogisch directeur  
 


