Beste leerling, beste ouder

22 juni 2018

Graag verwelkomen wij jou als nieuwe leerling in onze secundaire school.
In deze brief vind je de nodige informatie voor de opstart van het nieuwe schooljaar.
Bestellen van hand- en werkboeken
De lijst van de nodige hand- en werkboeken voor het eerste jaar staat op de keerzijde van
deze brief en is vanaf 25 juni ook te raadplegen via de website van de school
(www.sgilennik.com).
Een externe firma zorgt voor de toelevering van hand- en werkboeken.
Je surft naar www.iddink.be en logt in met de schoolcode T68BT7DD. Na registratie kan je
de juiste optie (Latijn of Moderne wetenschappen) aanklikken en de boeken bestellen.
De boeken worden thuis of op een alternatief adres geleverd. Bij het pakket zal een
overschrijvingsformulier gevoegd zijn.
Bestel deze hand- en werkboeken tussen 25 juni en 4 juli, zo ben je zeker dat ze eind
augustus geleverd zijn.
Bijkomende info over de bestelprocedure kan je nalezen op onze website. Indien je toch
problemen ondervindt, kan je de school contacteren ten laatste op dinsdag 3 juli 2018.
Bestellen en afhalen van turnpak, busabonnement voor de schoolbus, schriften, mappen,
toetsenblok, bus- en drankbonnetjes en info voor de eerste schooldag.
Je wordt op woensdag 29 augustus 2018 tussen 15.00 u. en 19.00 u. op school verwacht
aan het onthaal.
– Je betaalt een voorschot van 50 euro. Dit voorschot wordt in mindering
gebracht op de schoolrekeningen van het schooljaar 2018-2019.
– Je levert je BaSO-fiche af (indien je deze meekreeg op de basisschool).
– Je ontvangt een infoboekje voor de eerste schooldag.
– Je kan de nodige schriften en andere schoolbenodigdheden aankopen of
bestellen.

Het nieuwe schooljaar start op maandag 3 september 2018 om 08.25 u.
Wij wensen jou, beste leerling, nog veel succes voor dit schooljaar en nadien een
deugddoende vakantie.

Vriendelijke groeten
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Lieve De Smet
directeur

Magda Beeckmans
directeur 1e graad

vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen – West-Brabant
ondernemingsnummer : 0421 912 980
Paul Jansonstraat 57 – 1020 Brussel – tel. : 02/478.82.24 – fax : 02/478.74.79

TE BESTELLEN BIJ IDDINK
Leer- en werkboeken
Theo 1 leer-/werkmap (+ online ICT)
De Bijbel (ed. ‘12, Willibrordvertaling, schooleditie)
Aardrijkskunde
Zenit 1(ed. ‘16) leer-/werkboek (4-r. geperf.,+ online
ICT)
Atlas De Boeck (ed. ‘15)
Frans
Quartier français 1 leer-/werkboek (4-r. geperf., + 3
magazines Le mag en online ict)
Geschiedenis
Handboek ‘Storia 1’
Latijn
Pegasus 1 leer-/werkboek (4-r. geperf., + woordenlijst
en cultuurkatern)
Muzikale opvoeding
Boost! 1 (ed. ‘16) leer-/werkboek (4-r. geperf.)
Natuurwetenschappen Explo 1(ed. ‘16) 1 leer-/werkboek (4-r. geperf.)
Nederlands
Frappant Nederlands 1 leer-/werkboek (4-r. geperf., +
online ICT)
Wiskunde
Van basis tot limiet 1 (VO, ed. ‘16) (leerplan EBV)
getallen – leer-/werkboek (+ portfolio)
Van basis tot limiet 1 (VO, ed. ‘16) (leerplan EBV)
meetkunde – leer-/werkboek
Vak
Godsdienst

ISBN
9789030655558
9789061731641
9789028986374
9789045552101
9789028975637
9789030637394
9789028958685
9789028984448
9789028984288
9789028966390
9789048624553
9789048624577

SCHRIFTEN EN ANDERE BENODIGDHEDEN – SCHOOLJAAR 2018-2019
VAK
1 LATIJN – 1 MODERNE WETENSCHAPPEN
Algemeen
Blok cursuspapier A4-formaat - commercieel geruit
Toetsenblok met hoofding van de school
Werkschrift
20 plastiek mapjes (3 gesloten kanten)
Aardrijkskunde
Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
Frans
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
Bestekmapje*
Geschiedenis
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
Informatica
Bestekmapje*
Latijn
Enkel voor leerlingen van 1 Latijn
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4cm)
Lichamelijke opvoeding
Turnzak + turnbloes SGI met opdruk voornaam
Zwarte turnbroek*
Muzikale opvoeding
Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
Nederlands
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm) + ringmap 2 ringen A4 (rug 8cm)*
Bestekmapje*
Prisma woordenboek (minimum 41ste druk)*
Natuurwetenschappen
Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
Plastische opvoeding
Tekenblok 27/36
1 map met elastiek 27/36
Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
Ander tekenmateriaal kan bij de vakleerkracht besteld worden in de les.
Sociale activiteiten
Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
Wiskunde
Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm) + ringmap 2 ringen A4 (rug 8cm)*
Bestekmapje*
Geodriehoek*
De benodigdheden met * kunnen niet aangekocht worden op school.
Voor de aankoop van een rekentoestel TI-30XB Multiview calculator (via groepsaankoop onder
gunstige voorwaarden) wordt begin september de info gegeven.
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