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Aan de ouders van de leerlingen van het tweede jaar, van de tweede graad en van de 

derde graad EC, OMT, BE, STW. 

 

correspondent ons kenmerk datum 

  2021-08-23 

Start van het schooljaar op 1 september + infoavond op 9 september 2021 

Beste ouders, beste leerling 

 

 

Tijdens de vakantiemaanden heb je voldoende energie opgedaan om op 1 september 

aan een nieuw schooljaar te beginnen. Wij wensen je veel succes in ‘onze’ school.  

De leerkrachten willen je zo goed mogelijk begeleiden bij het ‘leren studeren’ en bij het 

‘volwassen leren worden’. Jij kan op hun hulp rekenen, zij rekenen op je inzet. 

 

Op woensdag 1 september word je op de speelplaats verwacht: 

het tweede jaar om 09.00 uur,  

het derde jaar om 9.30 uur,  

het vierde jaar om 10.00 uur, 

het vijfde jaar om 10.20 uur,  

het zesde en zevende jaar om 10.50 uur. 

 

De dag eindigt om 12.00 uur. Boeken moet je nog niet meebrengen. Zorg wel voor 

schrijfgerief. 

 

 

Op donderdag 2 september vanaf 8.35 uur starten de lessen volgens het voorlopige 

lessenrooster. 

 

 

Richtlijnen in verband met corona: 

- Je brengt elke dag een mondmasker mee; 

- Je volgt steeds de richtlijnen van het personeel; 

- Als de overheid andere beslissingen neemt, zal de school de nodige aanpassingen 

doen. 

 

 

Communicatie 

Via Smartschool zal geregeld met de leerlingen en de ouders gecommuniceerd worden. 

We vragen uitdrukkelijk dat ook de ouders via hun co-account deze mededelingen 

regelmatig lezen. In afwachting van een Smartschoolaccount wordt alle informatie ook 

via mail verstuurd. 
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Heb je om de een of andere reden nog geen schoolboeken besteld? 

Dan doe je dit zo snel mogelijk via de Belgische website: www.iddink.be, de schoolcode 

voor schooljaar 2021-2022 is ZYYRDBH8. 

De meeste antwoorden op eventuele vragen vind je op de website. Als het toch niet 

lukt of als het echt niet kan via het internet, dan mag je de klantenservice van Iddink 

contacteren: 014 30 41 70. 

 

 

De busdiensten moeten bij het begin van het schooljaar telkens wat bijgestuurd 

worden. Gelieve hier rekening mee te houden en een tijdje vooraf op de aangekondigde 

stopplaatsen aanwezig te zijn. 

 

Infoavonden 

1 - Voor de ouders van leerlingen van het 2e, 3e, 4e, 5e jaar en van 6OR en 6VER 

Op donderdag 9 september is er een informatieavond voor de ouders. Het is de 

bedoeling de leer- en leefwereld van Sint-Angela Tildonk toe te lichten.  

 

Om 19.30 uur start een algemeen deel voor de nieuwe leerlingen op onze school. 

Om 20.00 uur vertelt de klassenleraar in het klaslokaal hoe de leerling in Sint-Angela 

begeleid wordt. De klassenleraar zal natuurlijk ook heel wat praktische informatie 

geven. 

 

Meer dan ooit is het belangrijk te weten hoeveel ouders we die avond zullen ontvangen. 

Vult u daarom het strookje onderaan deze brief in, ook als u niet aanwezig kunt zijn? 

Uiterlijk vrijdag 3 september bezorgt uw dochter of zoon het strookje aan de klasleraar. 

 

 

2 - Voor de ouders en leerlingen van afstudeerklassen (6EC, 6OMT, 6BE, 6STW, 

7BS, 7KIZO en 7TBZ) 

Op donderdag 23 september organiseren we Start to Study, een infoavond met en 

door experten van hogere onderwijsinstellingen om je te laten kennismaken met verder 

studeren. Die avond zijn ook de klassenleraren aanwezig om met jullie in gesprek te 

gaan. Noteer de datum alvast in je agenda, meer concrete info volgt in september. 

 

Geniet nog van de laatste heerlijke vakantiedagen en dan zien we je op 1 september. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Directieteam 

Sint-Angela Tildonk  

 

  

http://www.iddink.be/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ondergetekende ....................................................................................... 

vader/moeder/voogd van .........................................................................., leerling 

van (klas) ....................  zal/zullen aanwezig zijn 

     niet aanwezig zijn  

op de infoavond op donderdag 9 september 2021 om  

O 19.30 u (algemeen deel) 

O 20.00 u (klassenleraar) 

 

Handtekening: 

 


