Praktische afspraken
einde schooljaar
volwassen-ateliers
Roeselare, mei ‘22

Beste
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 rij:

Laatste les | 17 juni
Er zijn nog lessen en met donderdag 16 juni. Tijdens de laatste lessen zal er ook tijd uitgetrokken worden voor
het klassikaal klaarzetten van het atelier voor de expo en de opbouw van de expo.

Expo en Vernissage | 18 – 26 juni
Op vrijdag 17 juni nodigen we iedereen uit op opening van de eindejaarsexpo waar alle volwassenateliers aan
deelnemen.
De expo kan bezocht worden door vrienden en familie van 18 tot zondag 26 juni. (Uitnodiging volgt nog).

Juryweek | 20-25 juni

De externe jury voor afstuderende leerlingen vindt plaats tussen 20 en 25 juni. In sommige ateliers word je
hierop ook uitgenodigd. Meer info bij de atelierleerkracht.

Opruimweek | 27-30 juni
De expo wordt afgebroken tussen 27 en 30 juni (exacte dag en uur af te spreken met atelierleerkracht). In die
week worden werken en materiaal meegenomen en het atelier opgeruimd. Wie een handje helpt wordt
beloond met een drankje aan de opruimbar op dinsdag 28 juni tussen 14u en 20u.

OpruimBAR | 28 juni
Gezellige afsluit van het schooljaar met traktaat voor leerlingen die helpen met gezamenlijke opruim atelier en
exporuimtes op dinsdag 28 juni tussen 14u en 20u.

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar

De nieuwe uurroosters 2022-2023 verschijnen binnenkort op onze website.
Vergeet niet opnieuw in te schrijven! Her-inschrijven voor huidige leerlingen kan vanaf woensdag 1 juni om
19u via www.saskroeselare.be. Binnenkort ontvang je hier nog een afzonderlijke mail over.
Nieuwe leerlingen kunnen pas inschrijven vanaf woensdag 15 juni om 19u.
Het nieuwe schooljaar start meteen vanaf donderdag 1 september.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om de leerkracht of het secretariaat te contacteren.
Met vriendelijke groet
Carl Segaert
Directeur

