
 

 Kruineikestraat 5 
 3150 TILDONK 
  016 60 19 50 
 www.sintangela.be 
 info@satildonk.be 

Aan de ouders van de leerlingen van 1B 

correspondent ons kenmerk datum 

  2021-08-23 

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

 

Beste ouders, beste leerling 

 

 

Het is bijna zover… Je kijkt er wellicht al een hele tijd naar uit. Op 1 september kan je 

eindelijk je nieuwe school beter leren kennen.  Het is belangrijk dat je je hier snel 

thuisvoelt. 

In een korte onthaalperiode zal je kennismaken met de school, je klasgenoten en je 

klassenleraar. 

 

 

Op woensdag 1 september om 8.35 uur krijg je tijdens de voormiddag praktische 

informatie door de klassenleraar. De dag eindigt om 12.00 uur. Boeken moet je nog 

niet meebrengen. Zorg wel voor schrijfgerief. Indien je met de bus komt, helpt je peter 

of meter (PETMET) jou op de juiste bus. 

 

 

Op donderdag 2 september om 8.35 uur verwelkomen de leerkrachten jou met een 

spetterend, onvergetelijk onthaal. De dag eindigt om 15.35 uur. PETMET staat 

opnieuw voor je klaar om je naar de juiste bus te begeleiden. 

 

 

Nog enkele praktische tips voor deze onthaaldag op donderdag 2 september 

- Je brengt een lunchpakket en voldoende water mee (geen frisdrank); 

- Je trekt best gemakkelijke kledij en sportschoenen aan; 

- Je brengt schrijfgerei, lijm en een schaar mee; 

 

 

Busbegeleiding door PETMET (peters en meters) 

Op 1 en 2 september voorzien we busbegeleiding voor de 1ste jaars. Dit betekent dat 

de eerstejaars op het einde van de schooldag op de juiste bus worden geholpen door 

vijfdejaars die zich engageren als peters en meters. Om dit te organiseren, willen we 

van alle eerstejaars weten hoe ze op 1 & 2 september naar huis gaan. 

Kan je daarom volgend formulier invullen? 

https://forms.gle/hePcSc8YAXtP7hhK8 
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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. 

 

 

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. 

Zijn er vragen, dan kan je de klantenservice van Iddink contacteren: 014 30 41 70. 

De boeken worden bij jou thuis geleverd. Scheur de werkboeken nog niet: wacht op 

richtlijnen van de leerkracht. Het is ook belangrijk dat je geen enkel blad weggooit. 

Vaak staat ergens een code voor online materiaal en die heb je het hele schooljaar 

nodig! 

 

 

Informatieavond 9 september 

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

bedoeling de leer- en leefwereld van onze school 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. 

 

We zouden echter van dat moment ook graag gebruik willen maken om de nodige 

administratie in orde te brengen. Op die manier ontlasten we uw kind van een hoop 

papierwerk en kan u onmiddellijk vragen stellen indien er iets niet duidelijk is. Zo 

kunnen we snel en efficiënt het schooljaar starten. 

 

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. 

 

Indien u niet aanwezig kan zijn, wordt alle administratie met uw zoon of dochter 

meegegeven. 

 

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: 

 


