Beste leerling, beste ouder

13 juni 2017

Graag verwelkomen wij jou als nieuwe leerling in onze secundaire school.
In deze brief vind je heel wat informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar.
Bestellen van hand- en werkboeken:
Een externe firma zorgt voor de toelevering. Je surft naar www.iddink.be en logt in met de
schoolcode TC88C4XZ. Na registratie kan je de juiste optie (Moderne Wetenschappen of Latijn)
aanklikken en de boeken en werkboeken voor het eerste jaar bestellen. De boeken worden thuis
of op een alternatief adres geleverd. Bij het pakket zal een overschrijvingsformulier gevoegd zijn.
Bestel deze boeken en werkboeken tussen 25 juni en 4 juli om zeker te zijn dat ze eind augustus
geleverd zijn. Op onze website vind je bijkomende info over de bestelprocedure. Indien je toch
problemen ondervindt, contacteer de school ten laatste op dinsdag 4 juli 2017.
Op de keerzijde vind je ter informatie een lijst van de nodige hand- en werkboeken.
Bestellen van turnpak, busabonnement van de schoolbus en afhalen van schriften, mappen, busen drankbonnetjes, planningsagenda, toetsenblok met hoofding van de school, lessenrooster voor
de eerste dag:
Je wordt verwacht op dinsdag 29/08/2017 tussen 15.00 u. en 19.00 u.
Breng het volgende mee:
-

getuigschrift van basisonderwijs;

-

BaSO-fiche (indien deze door de basisschool afgeleverd werd);

De lijst van de nodige mappen en schriften vind je op de keerzijde. Je bent niet verplicht om dit
op school aan te kopen.
<Op 29/08 meld je je aan op het leerlingensecretariaat voor de betaling van een voorschot van
50 euro. Dit voorschot wordt in mindering gebracht van de schoolrekeningen van het schooljaar
2017-2018.
Al deze informatie kan je ook terugvinden op de website van de school (www.sgi-lennik.com).
Het nieuwe schooljaar start op vrijdag 1 september 2017 om 08.25 u.
Wij wensen jou, beste leerling, nog veel succes voor dit schooljaar en nadien een
deugddoende vakantie.
Vriendelijke groeten
het SGI-team
Lieve De Smet

Greta Claes

directeur

directeur 1e graad
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TE BESTELLEN BIJ IDDINK
www.iddink.be
Leerwerkmap ‘Theo 1’
Bijbel met deuterocanonieke boeken (ed. 2012, NBG)
Aardrijkskunde
Leerwerkboek ‘Zenit 1’ (editie 2016)
Atlas De Boeck (ed. 2015)
Frans
Werkboek ‘Quartier français 1’
Geschiedenis
Handboek ‘Storia 1’
Latijn
Leerwerkboek ‘Pegasus 1’
MO
Leerwerkboek ‘Boost! 1’ (editie 2016)
Natuurwetenschappen
Leerwerkboek ‘Explo 1’ (editie 2016)
Nederlands
Leerwerkboek ‘Frappant 1’ aso/tso
Wis
Leerwerkboek ‘Getallen 1’ – Van Basis tot Limiet (EBV editie 2016)
Leerwerkboek ‘Meetkunde1’– Van Basis tot Limiet (EBV editie 2016)
Vak
Godsdienst

LIJST SCHRIFTEN EN ANDERE BENODIGDHEDEN
VAK
Algemeen

1 LATIJN
Blok cursuspapier A4-formaat
Commercieel geruit
Blok overhoringen A4-formaat
Werkschrift
Aardrijkskunde
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
2 Plastiek mapjes (3 gesloten kanten)
Frans
10 Plastiek mapjes (3 gesloten kanten)
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
Geschiedenis
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
1 plastiek mapje (3 gesloten kanten)
Informatica
Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
Latijn
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4cm)
Plastiek mapje (3 gesloten kanten)
Lichamelijke
Turnzak
Opvoeding
Turnbloes + Naam
Muziek
Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
Nederlands
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm
3 Plastiek mapjes (3 gesloten kanten)
Natuurwet.
Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
Plastische Opv.
Tekenblok 27/36
1 map met elastiek 27/36
Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
Sociale activiteit
Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
Wiskunde
2 Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
Kan bij de vakleerkracht besteld worden tijdens de eerste les:
-

SCHOOLJAAR 2017-2018
1 MODERNE WETENSCHAPPEN
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idem
/
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Rekentoestel TI-30XB Multiview calculator (via groepsaankoop onder gunstige voorwaarden)
P.O. gerief – tekenmateriaal

Moet elders aangeschaft worden:
-

-

geodriehoek (voor het vak wiskunde)
4 bestekmapjes (1 voor het vak geschiedenis, 1 voor Frans, 1 voor wiskunde en 1 voor Nederlands)
Prisma woordenboek (minimum 41ste druk)
3 ringmappen 2 ringen A4 (rug 8cm) voor de vakken wiskunde, Nederlands en Frans
Zwarte turnbroek voor LO

Gelieve dit blad te behouden.
Stop het in je planningsagenda gedurende de eerste weken van het schooljaar.
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