Turnhout, 24 augustus 2020

Aan alle leerlingen van leerjaar 1 en hun ouders

Een warm welkom!
Geachte ouders
Beste leerlingen
Het leerkrachtenteam kijkt er ontzettend naar uit om weer een kersverse lichting eerstejaars te
begroeten. Normaal gezien organiseren we dat welkom in de groene omgeving van de Hoge
Rielen. Als gevolg van de strenge coronarichtlijnen voor buitenschoolse activiteiten kan deze
ontmoetingstweedaagse dit schooljaar echter niet doorgaan. We willen met onze nieuwkomers
zo sereen mogelijk starten en gaan dan ook elk risico uit de weg.
Maar niet getreurd! De betrokken leerkrachten steken momenteel een ijzersterk
vervangprogramma voor dinsdag 1 en woensdag 2 september in elkaar. Dat verloopt op school
en in het mooie Stadspark. We zijn er zeker van dat op die manier onze jongste SHT'ers met veel
goesting hun loopbaan bij ons zullen starten.



PROGRAMMA 1 EN 2 SEPTEMBER

Hieronder vind je een overzicht van de eerste twee schooldagen.



dinsdag 1 september
08.30 uur
08.35 uur
08.45 uur
16.00 uur



woensdag 2 september
08.30 uur
08.40 uur
12.00 uur



start! (afspraak naast het prefabgebouw aan het buitensportveldje)
gezamenlijk met fiets naar fietsenkelder
begin van programma met buitenactiviteiten in 'bubbels'
mee te nemen:
sportieve (regenbestendige) kledij
picknick voor 's middags (1 drankje van de school)
einde schooldag 1

start!
activiteiten in klasgroepen
mee te nemen:
rugzak/boekentas
pen en papier
einde schooldag 2

INFOAVOND DINSDAG 8 SEPTEMBER

De geplande infoavond van dinsdag 8 september gaat gewoon door. Met inachtneming van de
coronamaatregelen verstrekken wij die avond alle relevante informatie voor een vlotte start bij
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ons op school. Per 1e-jaarsleerling is 1 ouder welkom. De leerlingen zelf hoeven niet mee te
komen. Verdere details over deze avond krijg je bij het begin van het schooljaar.
Het volledige SHT-team wenst alle 1e-jaarsleerlingen en hun ouders een warm en voorspoedig
schooljaar toe!
Vriendelijke groeten
Leden directieraad
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