Aan de ouders van de leerlingen
e

e

Aan de leerlingen 2 en 3 graad
Ter informatie
Aan alle leden van het onderwijzend personeel
Aan alle leden van het ondersteunend personeel
Aan de leden van het CLB-team

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
KA/Brief OAV einde schooljaar

datum
20-6-2018

Schikkingen laatste week schooljaar 2017-18

Geachte mevrouw
Geachte heer
Hieronder vindt u ter herinnering de schikkingen voor de laatste week van het schooljaar.
Met genoegen nodigen wij u uit op de ouderavond van donderdag 28-06-2018, van 17:30 tot 19:30, of op vrijdag
29-06-2018 van 10:00 tot 11:00.
De ouderavond verloopt zonder reservatie op voorhand.
De uren van de ouderavond op donderdag 28-06 werden licht gewijzigd (half uur vroeger) om iedereen de kans te
geven naar het WK te kijken. De match België-Engeland wordt op school uitgezonden in het restaurant dat
omgetoverd wordt tot een WK-café. De opbrengst gaat integraal naar Levensloop.
datum
VR 22-06
MA 25-06
MA 25-06
DI 26-06
DI 26-06
WO 27-06
DO 28-06
Vr 29-06

uur
08:25 – 10:05
13:00-14:00
18:00
15:00
19:30
15:30-16:30
17:30-19:30
09:00-10:00
10:00-11:00

Doel-groep
KA
e
6
e
4
e
3
e
6
e
5
3+4+5

werkzaamheden
Laatste examendag
Kennisname einduitslag (C-attest): telefonisch
Om 18:00 komen de leerlingen kennis nemen van hun einduitslag
Om 15:00 komen de leerlingen kennis nemen van hun einduitslag
Proclamatie in Ciné Palace en receptie in resto school
Kennisname einduitslag (C-attest): telefonisch
Ouderavond
Bespreking examenresultaten + feedback met klasleraar, uitreiking
rapporten
Oudercontact

In de hoop u op donderdag of vrijdag te mogen verwelkomen, en steeds tot uw dienst, verblijven wij
Met vriendelijke groeten

Nancy Renier
Coördinator

Marie-Paule Haegeman
Directeur Koninklijk Atheneum

Aan de ouders van de leerlingen
e

Aan de leerlingen 1 graad
Ter informatie
Aan alle leden van het onderwijzend personeel
Aan alle leden van het ondersteunend personeel
Aan de leden van het CLB-team

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
KA/Brief OAV einde schooljaar

datum
20-6-2018

Schikkingen laatste week schooljaar 2017-18

Geachte mevrouw
Geachte heer
Hieronder vindt u ter herinnering de schikkingen voor de laatste week van het schooljaar.
Met genoegen nodigen wij u uit op de ouderavond van donderdag 28-06-2018, van 17:30 tot 19:30, of op vrijdag
29-06-2018 van 10:00 tot 11:00.
De ouderavond verloopt zonder reservatie op voorhand.
De uren van de ouderavond op donderdag 28-06 werden licht gewijzigd (half uur vroeger) om iedereen de kans te
geven naar het WK te kijken. De match België-Engeland wordt op school uitgezonden in het restaurant dat
omgetoverd wordt tot een WK-café. De opbrengst gaat integraal naar Levensloop.
Datum
Vrijdag 22-06

Leerjaar
1+2

Laatste examendag

Maandag 25-06

1+2

Leerlingen vrij

Dinsdag 26-06
Woensdag 27-06

1+2
1+2

Leerlingen vrij
Leerlingen vrij

Donderdag 28-06

1+2

Donderdag 28-06

1+2

1+2 jaar: 13:30: kennisname einduitslag
14:00: de leerlingen leveren hun agenda in
17:30 – 19:30: oudercontact

Vrijdag 29-06

1+2

e

9:00 – 10:00: rapportuitreiking en feedback door klasleraars
10:00 – 11:00: oudercontact

In de hoop u op donderdag of vrijdag te mogen verwelkomen, en steeds tot uw dienst, verblijven wij
Met vriendelijke groeten

Nancy Renier
Coördinator

Marie-Paule Haegeman
Directeur Koninklijk Atheneum

