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Beste leerling 24 juni 2022 
Beste ouder 

Graag verwelkomen wij jou als nieuwe leerling in onze secundaire school. 
Jij bent ingeschreven voor 1A+differentiatie of voor 1A+Latijn. 

In deze brief lees je nuttige informatie voor het nieuwe schooljaar. 

Bestellen van hand- en leerwerkboeken 
De lijst van de hand- en leerwerkboeken voor het eerste jaar staat hieronder en 
ook op www.sgilennik.com onder praktische info. 
Je kan je boeken bestellen via www.iddink.be met de schoolcode 4SPNKTH6.  
Na registratie klik je de juiste optie (1A+differentiatie of 1A+Latijn) aan en bestel 
je de nodige boeken. De boeken worden op het opgegeven adres geleverd.  
Plaats je bestelling vóór 4 juli 2022, zo ben je zeker dat je boeken eind augustus 
geleverd zijn. Indien je problemen ondervindt bij het plaatsen van je bestelling, 
contacteer dan de school vóór maandag 4 juli. 

Aanvraag busabonnement voor de schoolbus kan vanaf 22 augustus en liefst  
voor 28 augustus via www.sgilennik.com en dient meteen online betaalt te 
worden. Een abonnement voor de lijnbus bestel je via de website van De Lijn. 

Onthaalmoment voor leerlingen en ouders op dinsdag 30 augustus tussen 15 u. en 
18.30 u. 

– Je betaalt een voorschot van 50 euro voor turnkledij, uitstappen…
Je kan betalen met bancontact of met payconiq. Dit voorschot wordt in
mindering gebracht op de schoolrekeningen van het schooljaar 2022-2023.

– Je ontvangt een infoboekje voor de eerste schooldag.
– Je haalt je turnzak van de school af en kan je T-shirt voor LO passen en

bestellen.
– Je kan busjetons kopen.
– Je krijgt een toetsenblok van de school mee.
– Je kan eigen vragen of zorgen uitspreken.

Het nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september 2022 om 8.25 u. en 
eindigt om 15.35 u. 

Wij wensen je nu al een deugddoende vakantie. 

Vriendelijke groeten  

het directieteam en het personeel 

Lieve De Smet Magda Beeckmans 
directeur directeur 1e graad 

http://www.sgilennik.com/
http://www.iddink.be/
http://www.sgilennik.com/


LIJST SCHRIFTEN EN BENODIGDHEDEN 1e jaar – schooljaar 2022-2023 
Benodigdheden die je op school kan aankopen op 30 augustus 

toetsenblok SGI turn t-shirt SGI turnzak 

Benodigdheden die je elders moet aankopen tegen 1 september 

1 cursus1 cursusblok A4blok A4 1 kladschrift 30 plastic mapjes 

12 ringmappen 
(25 mm) 

1 ringmappen 
(40 mm) 

1 map met elastiek 
27/36 

1 tekenblok 
27/36 

2 ringmappen 
(80 mm) Je hoeft niet alles 

nieuw aan te 
kopen. 

Hergebruik je 
materiaal vanuit de 
lagere school indien 
mogelijk. 

Prisma woordenboek 
(minimum 41e druk) 

1 geodriehoek 
1 meetlat (30 cm) 

1 passer 

zwarte turnshort rekentoestel 
TI-30XB multiview calculator 

In september zal de 
leerkracht beeld met de 
leerlingen bespreken 
welk tekenmateriaal nog 
aangekocht moet 
worden. 

Kan begin september 
besteld worden 
(via groepsaankoop gunstige 
voorwaarden) 

In de eerste week van september krijgt elke leerling een chromebook waarvoor 
eenmalig een waarborg van €50 wordt aangerekend en jaarlijks een bedrag van €30 dient betaald 
te worden voor de verzekering en het onderhoudspakket. 




