
 

vzw Scholengroep Sint-Michiel, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare   ondernemingsnummer 0472 817 986           www.sint-michiel.be 
 
                                 1 

 
 
Jaardag voor de leerlingen van het 2de jaar:  woensdag 19 mei  2021 

 

 

Geachte ouder 

Beste leerling 

 

We zijn ondertussen in het derde trimester beland en willen naast het dagelijkse lesgebeuren ook graag tijd en 

ruimte maken voor iets anders. Daarom organiseren we voor de leerlingen van het tweede jaar een jaardag op 

woensdagvoormiddag 19 mei 2021. We voorzien sportieve en klasverbindende activiteiten.  

 

Om alles vlot te laten verlopen, vindt u hieronder enkele praktische zaken: 

- We verzamelen om 8u10 in de grote refter voor een ontbijt.  

- Het einde van de voormiddag is voorzien om 11u55. 

- We vragen dat uw zoon of dochter losse / sportieve kledij aandoet en verse kledij meebrengt voor na 

het sporten.  

- Elke leerling brengt kleurpotloden, een schaar en lijm mee. 

- We houden de maatregelen omtrent COVID19 in acht: handen en materiaal ontsmetten, correct dragen 

van het mondneusmasker en afstand houden.  

- Tijdens deze halve dag worden geen extra toelatingen gegeven voor lesverlet.   

- De jaardag is een normale schooldag, het schoolreglement is geldig en een afwezigheid wordt ’s morgens 

zoals op andere schooldagen gemeld op het secretariaat. 

- Na 11u55 verloopt de namiddag zoals gewoonlijk voor uw zoon of dochter op woensdag. 

- Tijdens deze halve dag worden geen toelatingen gegeven voor tandartsbezoek of dergelijke. 

- De kosten voor deze activiteit (ca. 4€) worden op het einde van het trimester via de schoolrekening 

vereffend. 

 

We durven hopen dat iedereen bijdraagt aan een positieve houding en respect voor elkaar. Dan wordt dit zeker 

een deugddoende en inspirerende ervaring. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

M. Lefevere, C. Obin, E. Stael        B. Delobelle, D. Devlieger, V. De Vlaminck-Maier, J. Dubois   

directie              M. Goossens, D. Van Coillie, K. Van Hyfte, E. Vanbesien 

klassenleraars en leerlingenbegeleider van het 2de jaar. 
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