donderdag 24 juni 2021
Beste leerling (2e en 3e jaar)
Beste ouder
Graag verwelkomen we jou als nieuwe leerling in onze school.
In deze brief vind je de nuttige informatie voor de opstart van het nieuwe schooljaar.
Nieuw vanaf schooljaar 2021-2022 voor het 1e, 2e en 3e jaar
Vanaf 1 september 2021 telt het lessenrooster van de leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar 32 lesuren
i.p.v. 33 lesuren. Concreet betekent dit dat op maandag de lessen eindigen om 15.35 u.
Bestellen van hand- en werkboeken
De lijst van de nodige hand- en werkboeken is vanaf donderdag 24 juni 2021 te raadplegen via de
website van de school (www.sgilennik.com).
Een externe firma zorgt voor de toelevering van hand- en werkboeken. Je surft naar www.iddink.be en
logt in met de schoolcode 252DF8JC. Na registratie kan je de juiste studierichting aanklikken en de
boeken bestellen. De boeken worden thuis of op een alternatief adres geleverd.
Bestel deze hand- en werkboeken uiterlijk maandag 5 juli 2021, zo ben je zeker dat ze eind augustus
geleverd zijn.
Bijkomende info over de bestelprocedure kan je nalezen op onze website. Indien je toch problemen
ondervindt, kan je de school contacteren ten laatste op vrijdag 2 juli 2021.
Bestellen van turngerief, afhalen van schriften, mappen, bus- en drankbonnetjes, toetsenblok van de
school
Je bent welkom op de school op donderdag 26 augustus 2021 tussen 15 u. en 19 u.
Een turnzak en T-shirt kan je ook tijdens de eerste week van september bestellen.
De lijst van de nodige mappen en schriften voor het tweede en derde jaar kan je vanaf 24 juni 2021
raadplegen via de website van de school (www.sgilennik.com).
Je bent niet verplicht om mappen en schriften op school aan te kopen.
Bestellen van een busabonnement voor de schoolbus kan vanaf 1 juli en liefst voor 27 augustus via de
website van de school www.sgilennik.com (praktische info - schoolbussen in eigen beheer). Maak je
gebruik van een lijnbus dan kan je een abonnement bestellen via de website van de Lijn.
Planningsagenda en in te vullen documenten worden op woensdag 1 september 2021 meegegeven.
Aankoop van een grafische rekenmachine TI-84 Plus (voor de leerlingen van het derde jaar)
Je kan deze rekenmachine zelf aankopen of bestellen via de school begin september.
Vanaf dinsdag 31 augustus 2021 kan je, als ouder, via de website een Smartschoolaccount aanvragen.
(contactformulier gericht aan Smartschoolbeheerder).
De eerste schoolrekening (eind september) bevat, naast de reeds gemaakte kosten, een voorschot van
50 euro. Dit voorschot wordt in mindering gebracht op de schoolrekeningen van het schooljaar 20212022.
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Het nieuwe schooljaar start op woensdag 1 september 2021 om 8.25 u. en eindigt om 12.05 u.
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LIJST SCHRIFTEN EN BENODIGDHEDEN 2e jaar – schooljaar 2021-2022
Benodigdheden die je op school kan aankopen op 26 augustus
toetsenblok SGI

turn t-shirt SGI

turn zak

Benodigdheden die je elders moet aankopen tegen 1 september
zwarte turnshort

2 bestekmapjes

1 ringmap
rug 8 cm

cursusblok A4
commercieel geruit

kladschrift

20 plastiek mapjes
3 gesloten kanten

4 ringmappen
rug 4 cm

4 ringmappen
rug 2 cm

Atomaschrift A4
commercieel geruit

Je hoeft niet alles nieuw aan te kopen.
Hergerbuik je materiaal vanuit het 1e jaar indien mogelijk.

