
 
 
 
 
 
 
 

Roeselare, mei ’17 
 
 
Aan de ouders van leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunst 
hoofdschool. 
 
Nog enkele weekjes en het schooljaar zit er alweer bijna op. Via deze brief zetten we alle praktische afspraken 
voor het einde van het schooljaar op rijtje :  

Laatste les   
De allerlaatste lessen voor dit schooljaar worden gegeven op zaterdag 17 juni 2017. 
Opgelet : alle materiaal en werken die niet worden tentoongesteld, moeten meegenomen worden tijdens deze 
laatste les. Daarna zijn de lokalen niet meer toegankelijk. 

 
Expo hoofdschool en de wijkafdelingen Beveren en Rumbeke 
Dit jaar wordt de eindejaarsexpo één gezamenlijke expo  van de hoofdschool en de wijkafdelingen Rumbeke en 
Beveren. Op de site Damman-Croes, Sint-Hubrechtsstraat 55,  kan je een selectie zien van het werk van alle 
richtingen voor jongeren, kinderen en volwassenen die wij aanbieden. 
Openingsuren :   zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017 van 13u tot 18u  
  maandag 26 en dinsdag 27 juni 2017 van 16u tot 20u. 
  

Afsluitreceptie 
Om het schooljaar af te sluiten en de eindejaarstentoonstelling te openen, bieden we u een glaasje aan op  de 
site Damman-Croes op zaterdag 24 juni om 11u . Tijdens deze receptie ontvangen de leerlingen hun 
evaluatiefiche. Voor wie niet aanwezig kan zijn, worden de evaluatiefiches per post opgestuurd.  
 
 
Afhalen tentoongestelde werken 
De tentoongestelde werkjes kunnen afgehaald worden op de site Damman-Croes, Sint-Hubrechtsstraat 55, op 
woensdag 28 juni van 14u tot 20u. De achtergebleven werkjes worden in de klas bewaard en kunnen begin 
volgend schooljaar afgehaald worden. 
 

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar 
Hebt u de inschrijvingsbrief ontvangen voor het nieuwe schooljaar? Vergeet niet opnieuw in te schrijven, want 
niemand is automatisch ingeschreven! Her-inschrijven voor huidige leerlingen kan vanaf maandag 22 mei om 
18u via www.saskroeselare.be .  
Wil je genieten van jouw voorrang op nieuwe leerlingen, schrijf dan zéker in vóór 6 juni. De lessen van het 
nieuwe schooljaar starten vanaf vrijdag 1 september.  
 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om de leerkracht of het secretariaat te contacteren. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Carl Segaert  
Directeur 

Praktische afspraken  
einde schooljaar  

 

http://www.saskroeselare.be/

	Laatste les
	Expo hoofdschool en de wijkafdelingen Beveren en Rumbeke
	Afsluitreceptie Om het schooljaar af te sluiten en de eindejaarstentoonstelling te openen, bieden we u een glaasje aan op  de site Damman-Croes op zaterdag 24 juni om 11u . Tijdens deze receptie ontvangen de leerlingen hun evaluatiefiche. Voor wie nie...
	Inschrijven voor het nieuwe schooljaar

