
 

Buitengewoon Lager Onderwijs • Sint-Jorisstraat 45, 9400 NINOVE • 054 33 70 26 • info.bulo@hartencollege.be • www.hartencollege.be 

Maatschappelijke zetel: IKORN vzw • Aalstersesteenweg 25, 9400 NINOVE • 054 31 74 90 • ond.nr. 0444.390.454 • ING BE48 3930 0820 0027 

NINOVE, 2021-09-01 

 

     

 

Dag (nieuwe) leerling, 

Beste ouder, 

 

 

Eerst en vooral hartelijk welkom op onze school. We hopen dat dit een 

heel fijn schooljaar wordt voor iedereen. We willen dat iedereen zich vlug 

thuis voelt op onze school.  

 

Wist je dat: 

➢ ons jaarthema voor dit schooljaar is : ‘De kracht van verbinden’ 

 

➢ uw kind start in de groep van meester/juf…………………………………… 

 

➢ je het e-mailadres van de juf of meester en de facebookpagina van 

de klas in de schoolagenda van je kind vindt. 

 

➢ gekleurde brieven willen zeggen dat deze ingevuld moeten worden 

en terug meegegeven worden naar school. 

 

➢ DE SCHOOLAGENDA IEDERE DAG DIENT GETEKEND TE WORDEN. 

 

➢ het algemeen oudercontact doorgaat op dinsdag 21/09/2021. 

Verder info volgt nog. 

 

➢ de kinderen geen mondmasker meer moeten dragen zowel op 

school als op de bus. Ouders dragen wel nog een mondmasker aan 

de schoolpoort. 

 

➢ we donderdag 2 september 2021 frietjes eten op school. Geen 

boterhammetjes meebrengen. 

 

U kreeg het schoolreglement mee en het is goed om dit nog eens door te 

nemen.  

Gelieve bijgevoegd blad in te vullen tegen vrijdag 3 september 2021. 
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Gelieve dit blad in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht. 

 

 

Meneer/mevrouw ………………………………………….ouder 

van………………………………………… 

heeft het schoolreglement 2021-2022 van Hartencollege, lagere school 

voor buitengewoon onderwijs, Sint-Jorisstraat 45,9400 Ninove gelezen. 

 

 

Ik ga/wij gaan akkoord met het pedagogisch project en het 

schoolreglement………………………………………….(plaats),….……/………./2021  

(datum) 

 

Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van beeld-of 

geluidsopnames van mijn kind. 

O JA  O NEEN 

 

 

e-mailadres: mama……………………………………………………………………… 

    papa……………………………………………………………………….. 

 

 

We hebben thuis een computer of tablet: ja/neen 

 

Handtekening ouder 

 

 


