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Overijse, 29 juni 2020

Begin van het nieuwe schooljaar voor leerlingen van het 2e, 3e en 4e jaar

Beste ouders
Beste leerling
Met deze brief geven we u alle informatie over de start van het nieuwe schooljaar.
U vindt hem ook op de startpagina van Smartschool. Om het nieuwe schooljaar voor
te bereiden wordt Smartschool echter mogelijk afgesloten van 27 augustus tot 1
september.
Boekenpakketten afhalen
2e jaar in refter A
Woensdag 26 augustus 2020
van 8.00 u. tot 13.00 u.
maandag 31 augustus 2020
van 8.00 u. tot 15.00 u.

Stort vooraf 150 euro op rekening
BE92 4342 6234 8123
op naam van Katholieke Scholen
Druivenstreek vzw met vermelding van:
-

de naam van de leerling
het nieuwe leerjaar en de
richting

(bv. Naam leerling – 3 Economie4).
3e en 4e jaar in refter D
Woensdag 26 augustus 2020
van 8.00 u. tot 13.00 u.
maandag 31 augustus 2020
van 8.00 u. tot 15.00 u.

Bij de afhaling toont u het
overschrijvingsbewijs.
U kan het voorschot ook ter plaatse
betalen met Bancontact.
De eindafrekening gebeurt via de
schoolrekening in oktober.

Katholieke Scholen Druivenstreek vzw
Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 96 - 3090 Overijse - tel. 02 687 72 70- fax 02 687 93 07

Dagverloop dinsdag 1 september (halve dag!):
-

2e jaar: 9.00 u. onthaal – naar huis om 11.50 u.

-

3e jaar: 9.30 u. onthaal - naar huis om 12.40 u.

-

4e jaar: 10.00 u. onthaal - naar huis om 12.40 u.

Meenemen: studieplanner, schrijfgerief en papier.
Enkele belangrijke data
Gelieve in uw planning rekening te houden met deze data (onder voorbehoud, als de
Covid-19-maatregelen het toelaten):
-

-

donderdag 17 en vrijdag 18/09/2020:
o tweedaagse voor het 2e jaar in Destelheide – Dworp;
o LIA-dagen voor het 3e jaar op Kamp Kwadraat - Overijse (zonder
overnachting);
o groepsdynamische dagen voor het 4e jaar in Villers-St.-Gertrude;
dinsdagavond 22/09/2020: klassikaal oudercontact voor 1e, 2e en 3e jaar,
het juiste uur volgt;
donderdag 24/09/2020: schoolfotograaf;
maandag 28/09/2020: facultatieve vrije dag;
donderdag 29/10/2020 vanaf 15.30 u.: 1e individuele oudercontact.

Wij wensen u een prettige zomervakantie toe.

Johan Vanloo
Campusdirecteur Lipsius

Katholieke Scholen Druivenstreek vzw
Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 96 - 3090 Overijse - tel. 02 687 72 70 - fax 02 687 93 07

