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Betreft schoolorganisatie eind december – begin januari
5BKA, 5BMV, 5BV, 6BSO, 7BKG, 7BWE
Beste ouders en leerlingen
Langs deze weg geven wij u info mee i.v.m. de schoolorganisatie eind december en begin
januari.
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Schoolorganisatie eind december

De leerlingen van 5BKA, 5BMV, 5BV, 6BSO, 7BKG en 7BWE spreken met hun stagebegeleider
de stage-uren voor de laatste schooldagen voor de kerstvakantie af.
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Oudercontact december

Op vrijdag 23 december (16.00 u. – 19.00 u.) organiseren we in blok A van de school het
oudercontact december. De leerlingen spreken met de klassenleraar een tijdstip af.
Tijdens het oudercontact ontvangt u het cijferrapport én het leefregelrapport. U kunt zowel
met de klassenleraar/hulpklassenleraar als met de vakleraren de beide documenten
bespreken.
Wij hopen iedereen op dit oudercontact te mogen begroeten. Aan de ouders die op vrijdag 23
december verhinderd zijn, vragen we om contact op te nemen met directeur Rita Willaert. Dit
kan telefonisch (058 311345) of via info@annuntiata.be.
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Polsslag

Tijdens het oudercontact december bieden wij de kersteditie Polsslag aan. Met Polsslag willen
we u meenemen in het reilen en zeilen van onze school. We wensen u veel leesplezier toe.
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Verloren voorwerpen

Leerlingen kunnen tot en met woensdag 21 december via het leerlingensecretariaat van hun
graad verloren voorwerpen opvragen. Daarna worden de verloren voorwerpen niet verder
bewaard.
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Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is de school open op dinsdag 27 december en vrijdag 6 januari.
Openingsuren: van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u. De school is dan
telefonisch te bereiken (058 311345) of via Vleeshouwersstraat 22.
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Start begin januari

Na de kerstvakantie starten we opnieuw op maandag 9 januari.
Op donderdag 12 januari eindigen alle lessen uitzonderlijk om 15.45 u., dus na het 8ste lesuur.
Er wordt op 12 januari ook geen vrije avondstudie gegeven.
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En tenslotte

En tenslotte wensen wij u allen straks een zalige kerst en een mooi 2017 toe. Een goede
gezondheid, arbeidsvreugde, succes in de studies, mooie momenten met het gezin, familie en
vrienden … en al wat u wenst.

Met vriendelijke groeten
Namens het Annuntiata-team
Rita Willaert – directeur

