HANG MIJ
AAN HET
PRIKBORD…
Torhout, postdatum
Geachte ouder

We kijken al uit naar het schooljaar 2018-2019. We willen u nu reeds de data geven voor het
inrichten van de kamer.
Met de boekenwinkels van de scholen is afgesproken dat u de bestelde boeken kan afhalen op
de momenten zoals hieronder vermeld.
 REGELING VOOR HET EERSTE EN TWEEDE JAAR (jongens en meisjes)


Inrichten van de kamers op CAMPUS ZUID
Woensdag 29 augustus
van 12.30u. tot 18u.
en
ophalen van de boeken op campus noord in blok 9 van 13.30u tot 18u..

U kan voor het inrichten van de kamer parkeren op de speelplaats. U kan binnenrijden via
de blauwe poort in de Viaductstraat en buiten rijden via de Papebrugstraat (enkel uitrijden
naar rechts).

 REGELING VOOR HET DERDE TOT EN MET ZEVENDE JAAR (jongens en meisjes)


Inrichten van de kamers op CAMPUS NOORD
Woensdag 29 augustus
van 13.30u. tot 17u30u.
Voor internen uit het college (ophalen van de boeken van 13.30u tot 18u)
en het VTI (ophalen van de boeken tussen 14u tot 18u).
Donderdag 30 augustus

van 13.30u. tot 17.30u.

Voor internen uit SIVI en VLTI (ophalen van de boeken tussen 14u tot 17u)
en het VTI (voor het 3de jaar met infomoment)
U kan op dat moment tot bij het internaat rijden via de ingang in de Sint-Jozefsstraat en
parkeren op de speelplaats rechts van de kapel.
Indien bovenstaande momenten u niet passen kan het inrichten ook gebeuren op maandag 3
september tussen 7.30u. en 10u. Wil ons hiervan voor 29 augustus verwittigen via internaat@sintrembert.be.
Indien u meerdere kinderen bij ons op het internaat hebt waarvan de inrichting op een
verschillende dag valt mag je contact opnemen zodat u niet twee maal hoeft te komen.
Bruggestraat 23, 8820 Torhout
Tel. 050 23 15 10 - fax 050 23 15 20
internaat@sint-rembert.be

www.sint-rembert.be

Omwille van de veiligheid binnen het schooldomein is het na de eerste schoolweek niet meer
toegelaten om binnen te rijden tot aan de internaatsgebouwen. Er wordt met aandrang
gevraagd het verkeer aan de schooluitgangen niet te hinderen. Via die uitgangen verlaten een
massa leerlingen de scholen (te voet of per fiets). Elke vrijdag wordt er voor de internen opvang
voorzien tot 17.15u. in de speelzaal van de derde graad.
Mogen wij vragen zoveel mogelijk materiaal en kledij te naamtekenen.
materiaal blijft over en is nooit van iemand…

Teveel

De internen zijn vrij de kamer in te richten naar eigen smaak. De eindbeoordeling ligt bij de
verantwoordelijke internaatsopvoeders. De internen van het eerste en het tweede jaar (campus
ZUID) gebruiken voor de inrichting van hun kamer de voorziene strook op de muur (met prikkers).
Voor de internen in campus NOORD vragen we geen kleefband of buddy’s te gebruiken die vlekken
nalaten op de stenen of geschilderde wand van de kamer (waarborg). Op de houten wanden wordt
er niets opgehangen. Voor de geschilde kamers voorziet het internaat kleefband, enkel deze
gebruiken.
Mogen we er u attent op maken dat mobieltjes enkel onder bepaalde voorwaarden gebruikt
worden (zie daarvoor de leefregels begin schooljaar).
Wat breng je best extra mee:
Identiteitskaart (moet je altijd bijhebben)
voldoende reserve- en sportkledij
washandjes, handdoeken, toiletgerief…
lakens en dekens of dekbed + hoofdkussen
een vuilnisemmertje
een onderlegger voor op het bureaublad
pen en papier
eventueel een vloerkleedje
eventueel een extra bureaulamp
Aanwezig op internaat:
bed, matras en matrasbeschermer
bureaustoel en ladenkast
Graag wensen wij u verder nog een prettige vakantie toe.
Ondertussen zijn we altijd bereid om op uw vragen te antwoorden of om u persoonlijk te
ontvangen.

Met vriendelijke groeten
Namens het internaatsteam
C. Parmentier
0473/97 38 20
Internaatsbeheerder

Bruggestraat 23, 8820 Torhout
Tel. 050 23 15 10 - fax 050 23 15 20
internaat@sint-rembert.be

A. Quaghebeur
0473/75 21 24
Internaatsbeheerder

www.sint-rembert.be

