Wij hopen hiermee toch al heel wat vragen beantwoord te hebben. Meer info kunnen jullie steeds
De verkoop van uniformkledingstukken gebeurt
reeds grotendeels online (via webshop:
www.school-uniform.be).

terugvinden op de schoolsite. Tijdens de grote

Op maandag 3 juli kunnen alle leerlingen tussen
14.00 en 19.00 uur op school uniformkledingstukken passen. We bieden u dan ook de kans
om uniformkledingstukken uit de stock aan
verlaagde prijzen aan te kopen (zolang de voorraad strekt).

10 juli tot en met 15 augustus.

vakantie is de school open op werkdagen tussen
14.00 en 18.00 uur. De school zal gesloten zijn van

Voor dringende vragen kunnen jullie via mail het
secretariaat bereiken. Wij proberen jullie zo spoedig

SINT-FRANCISCUSINSTITUUT

UNIFORM

WELKOM

Brakel, 30 juni 2017

mogelijk een antwoord te bezorgen.

Beste leerling en ouder
KALENDER

Van harte welkom op onze school.
SINT-FRANCISCUSINSTITUUT

03.07.2017

Indienen documenten

14:00 - 19:00

Info bestellen schoolboeken
en schoolbus

Kasteeldreef 2
9660 Brakel

Afhalen boeken

9:00 - 13:00

Afhalen bestelde uniformkledingstukken

14:00 - 18:00

uitkijken naar het nieuwe schooljaar. Toch zit je
waarschijnlijk nog met een aantal vragen. Via
deze folder hopen we (een deel van) die vragen
te beantwoorden.

Verkoop uniform

30.08.2017

We zijn ervan overtuigd dat jullie reikhalzend

Telefoon: 055 42 60 16
E-mail: secretariaat@sintfranciscusinstituut.be

Alvast een fijne en deugddoende vakantie

Website: www.sintfranciscusinstituut.be

gewenst. Tot in augustus of september!

Facebook:
Inrichten kamer (internaat)

01.09.2017
9:00 - 16:00

Start van het nieuwe schooljaar

www.facebook.com/sintfranciscusinstituut

Directeur en leerkrachten
van het Sint-Franciscusinstituut

06.09.2017
19:30

20.09.2017
tot
22.09.2017

Infoavond voor ouders van
eerstejaars
Kennismakingsdriedaagse
De Panne

SCHOOLBENODIGDHEDEN

EERSTE SCHOOLDAG

INFOAVOND OUDERS

Voorzie een boekentas die groot genoeg is,

Een aantal leerkrachten zal je opwachten aan

Op woensdagavond 6 september nodigen wij

maar niet te veel weegt.

de ingang van de school. Om 9.00 uur

de ouders uit om nader kennis te maken met

verzamelen alle leerlingen en leerkrachten in

de school en de leerkrachten.

Voor de meeste vakken gebruiken we een

het paviljoen. Daar hoor je in welke klas je

Een uitnodiging voor deze avond volgt op het

hand- en een werkboek. Bij heel wat

terechtkomt.

einde van de vakantie.

leerkrachten moet je van het werkboek enkel
het hoofdstuk meebrengen waarin je op dat

De voormiddag breng je in de klas door,

moment bezig bent. Je kan voor elk vak een

samen met je klassenleraar. Die zal een

aparte dunne map voorzien of je kan een

heleboel praktische zaken met jullie overlo-

aantal vakken bundelen in een dikkere map.

pen. Je gaat ook op verkenning in de school.

Om toetsen en taken netjes bij te houden,

De leerlingen van het zesde jaar zijn jullie

vragen we om een aantal bestekmapjes aan

peters en meters gedurende dit schooljaar.

Van 20 tot 22 september trekken we met

te schaffen. Voor de hoofdvakken voorzien we

Via allerlei opdrachten en spelletjes laten zij je

alle leerlingen van het eerste jaar naar

een verplichte kleur, zodat je gestructureerd

in de namiddag verder kennismaken met je

De Panne.

kunt werken. Deze mapjes heb je nodig: 1

klasgenoten.

Het is de bedoeling om elkaar door sportieve,

groen, 2 blauwe, 2 rode en 1 zwart.

educatieve en ontspannende activiteiten

Misschien heb je al een wetenschappelijk

Je merkt het: je hoeft die eerste schooldag je

rekentoestel. Indien niet, dan vragen we je om

leerboeken niet mee te nemen. Een paar losse

er één aan te kopen (bij voorkeur TI-34-

bladen, schrijfgerief en je schoolagenda

multiview).

volstaan. Voor de activiteiten van de namiddag
breng je sportieve kledij (die vuil mag worden),

Voor de andere vakken zullen de leerkrachten

DRIEDAAGSE UITSTAP

schoenen en een handdoekje mee.

beter te leren kennen en als een hechte
groep terug te keren.
De prijs voor deze uitstap bedraagt ongeveer
170 euro. In september ontvangt u hiervoor
een overschrijvingsformulier.

je tijdens de eerste lessen meedelen wat je
nodig hebt. We raden je sterk aan om een

Wij wensen nu al te benadrukken dat voor

‘heen-en-weermap’ te voorzien waarin je

deze uitstap geen nieuwe kledij moet aange-

brieven en losse bladen netjes kan

kocht worden.

opbergen.
Meer informatie volgt in de loop van de
Studeren betekent ook schrijven, een
kladschrift en cursusblok zijn dus onmisbaar.

eerste schoolweek van september.

