2019-09-06
Geachte ouders
Beste leerling
De leerlingen van het 1e jaar kunnen een extra uurtje dactylo en/of sport volgen. Deze lessen gaan
door op dinsdag en/of donderdag tijdens het negende lesuur van 15u50-16u40.
Enkele algemene afspraken:
•

De leerling gaat gemotiveerd naar de extra les. Niet alleen om de studie te ontlopen.

•

De leerling is ELKE les aanwezig gedurende het HELE schooljaar.

Keuze 1: dactylo
•

De leerlingen leren blind typen met 10 vingers. Thuis dient er verder geoefend te worden.

•

Eerste les: dinsdag 10 september en donderdag 12 september. De lessen gaan door in B11.

•

Er is een maximum van 48 leerlingen. 24 op dinsdag en 24 op donderdag. Bijgevolg kunnen er
leerlingen geweigerd worden.

•

De inschrijving* is pas definitief als de leerling maandag 9 of dinsdag 10 september 2019
naar A09 komt om 10.05 uur met het inschrijfstrookje en 60 euro. Dit is de enige manier om
in te schrijven. In die kostprijs zit een leerboek en een unieke code om thuis te oefenen.

Keuze 2: sport
•

De leerlingen dienen steeds hun L.O.-kledij mee te nemen. De leerkrachten bepalen het
aanbod van de diverse sporten.

•

Eerste les: dinsdag 10 september of donderdag 12 september; je kan inschrijven voor beide
dagen of kiezen voor dinsdag of donderdag.

•

Inschrijven door bijhorend inschrijfstrookje

Met vriendelijke groeten
De directie, coördinatoren en betrokken leerkrachten
"
Dit strookje geeft de leerling maandag 9 september of dinsdag 10 september aan de leerkracht in
lokaal AO9 tijdens de voormiddagspeeltijd om 10.05 uur. Voor dactylo graag gepast betalen aub!
Ondergetekende, ………………………………………………………………….…… vader/moeder/voogd van
leerling: …………………………………………………………….……………… uit klas .....................................
schrijft zoon/dochter in voor volgende les(sen): (kleur de bolletjes)
Dactylo*
O Dinsdag 9e uur
O Donderdag 9e uur

Sport
O Dinsdag 9e uur
O Donderdag 9e uur

Handtekening ouder/voogd:

£ Europalaan 10 £ 3650 Dilsen-Stokkem £ tel.089 79 08 66 £ www.sh-dilsen.be

