Kortrijk, 8 juli 2021

Beste ouder(s), verantwoordelijke(n),
Uw zoon/dochter is voor het schooljaar 2022-2023 ingeschreven in de Lage
Kouter. We willen jullie de nodige informatie bezorgen omtrent de start van dit
schooljaar. De ouders van alle nieuwe leerlingen zullen worden uitgenodigd
voor de info avond van 29 augustus.
De eerste schooldag: donderdag 1 september 2022
- Het onthaalmoment voor uw zoon/dochter is om 9.30 u. op school. U
bent welkom vanaf 9.00 u. voor een tas koffie.
- Leerlingen die dagelijks medicatie nemen, brengen een attest van de
dokter mee. Enkel dan mag de school medicatie geven.
- Vanaf donderdag 1 september is er de mogelijkheid om een
beurtenkaart te kopen voor de maaltijden.
- Is het mogelijk om uw zoon/dochter altijd een herbruikbare fles mee te
geven voor water?
- Mogen we vragen dat uw zoon/dochter steeds de veiligste weg van en
naar school neemt. Dit is belangrijk om in orde te zijn voor de
verzekering.
Werkkledij/sportkledij
- Het is belangrijk om de werkkledij vanaf de eerste schooldag mee te
brengen naar school. Leerlingen die nieuwe werkkledij nodig hebben,
kunnen deze passen tijdens de eerste schooldag. Dit wordt op de eerste
schoolrekening geplaatst.
- De sportkledij wordt, indien nieuwe nodig, gepast tijdens de eerste LO
les. Het T-shirt is verplicht aan te kopen. Dit komt op de schoolrekening.
Een sportbroekje kan aangekocht worden. Je kan deze ook zelf
meebrengen. Het moet een donkerblauwe of zwarte losse short zijn die
boven de knie komt.

Schoolfotograaf: vrijdag 2 september 2022 (pasfoto en klasfoto)
Schoolfacturen:
Elk jaar krijgt u van ons 4 facturen. Wie dit wenst, kan deze kosten spreiden over
10 keer per schooljaar. Neem hiervoor contact op met Sofie Verfaillie.
(056/23 07 80)
Abonnementen openbaar vervoer
- De school is verantwoordelijk voor de aanvraag van het abonnement
voor het openbaar vervoer.
- Alle abonnementen van De Lijn en de NMBS worden op de persoonlijke
MOBIB-kaart geladen.
- Het derde betalersdocument van de NMBS wordt opgestuurd in
augustus. Hiermee gaat u naar het loket van de NMBS en daar wordt
het abonnement op de MOBIB-kaart geladen.
- Indien de leerling nog geen MOBIB-kaart heeft, wordt deze automatisch
opgestuurd naar het domicilie-adres.
- Op de eerste schooldag is er begeleiding van de leerkrachten voor het
goede verloop aan het station van Kortrijk.

Vriendelijke groeten

Ilse Ghiesmans
directeur

