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Lembeek, 15 maart 2022
Beste ouders,
Beste leerlingen,

Wijziging datum oudercontact : dinsdag 19 april 2022 van 15.50 uur tot 19.00 uur
Binnenkort starten de paasexamens dit kondigt het einde van het 2de trimester aan. Eerder ontving u een brief
om een afspraak vast te leggen voor het oudercontact op 31/03. Aangezien uw kind op die dag verwacht
wordt op de werkplek, verplaatsen we het oudercontact voor uw zoon/dochter naar dinsdag 19 april 2022.
Graag willen we jullie de correcte regeling van de laatste dagen van het 2de trimester voor de duale
opleidingen meedelen:
Maandag 28 maart

Pedagogische studiedag

Dinsdag 29 maart

De leraren evalueren de resultaten van de examens. De
leerlingen blijven thuis.

Woensdag 30 maart

Leerlingen gaan naar hun werkplek

Donderdag 31 maart

Leerlingen gaan naar hun werkplek

Vrijdag 1 april

Leerlingen gaan naar hun werkplek

Maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april Paasvakantie, ook paasmaandag 18/04 : geen school
Dinsdag 19 april

Voormiddag : Start 3e trimester – hervatting van de lessen
Namiddag : Leerlingencontact
Van 15u50 – 19u : oudercontact op afspraak

Op dinsdag 19 april is er oudercontact voor alle leerlingen van duale opleidingen. Wij begroeten u graag
vanaf 15.50 uur in onze schoolgebouwen. U kan alleen of samen met uw zoon/dochter het rapport afhalen.
Wilt u daarom het strookje invullen, handtekenen en het uiterlijk dinsdag 22 maart meegeven aan uw
zoon/dochter om af te geven aan de klastitularis.
Steeds tot uw dienst voor meer informatie.
Met vriendelijke groeten
Fien Vanhove
Adjunct-directeur

Herman Marissens
Directeur

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Oudercontact
De ouders van……………………………………………………………………….. Klas: ………………….…………..
hebben kennisgenomen van de brief over de regeling van het einde van het tweede trimester en
willen graag het rapport van hun zoon/dochter afhalen op
dinsdag 19 april omstreeks ……………………uur. (een tijdstip tussen 15.50 -19.00 uur)
vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant
Paul Jansonstraat 57 – 1020 Brussel – Tel 02 478 82 24 – Fax 02 478 74 79
RPR: 0421 912 980

