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Betreft: Kamerinrichting nieuwe internen internaatsjaar 2018-2019

Geachte ouders,
Geachte intern(e),
In snel tempo loopt de vakantie naar het einde toe. Het nieuwe schooljaar is vlakbij. Eind vorig schooljaar of
tijdens de vakantie schreef u uw zoon/dochter in als intern(e). Wij hopen dat hij/zij zich snel thuis voelt en
heten hem/haar van harte welkom.
Op donderdag 30 augustus van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 19.30 u. en
op vrijdag 31 augustus van 10.00 u. tot 12.00 u., van 13.30 u. tot 17.00 u. bent u welkom om de kamer van uw
zoon/dochter te komen inrichten. Belangrijk: op vrijdagavond zal er verkeershinder zijn rond de markt van
Sint-Niklaas door de Vredesfeesten.
Tijdens het inrichten van de kamer zullen er, indien nodig, nog enkele administratieve handelingen gebeuren.
 U kunt op deze dagen het College binnenrijden via Hofstraat → parking stadsschouwburg → rechtdoor
tot ingang rechtover toegang stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1 (sinds 24/04/2016).
Uw wagen kunt u parkeren op de speelplaats van de lagere school (zie bijlage bij deze brief).
Kunt u onmogelijk op één van deze dagen, dan kan u telefonisch een andere afspraak maken op het nummer
van het internaat (03 780 71 60) iedere werkdag tussen 10.00 u. en 17.00 u.
Op zondagavond 2 september vanaf 19.30 u. tot 21.30 u. bent u ook welkom om kennis te maken met de
opvoed(st)ers en kan u de laatste hand leggen aan de kamer van uw zoon/dochter.
Uw zoon/dochter heeft dan de mogelijkheid om te blijven overnachten.
Mogen wij u vragen om ons, op voorhand (vóór woensdag 29/8 - 12.00 u.), te laten weten of uw zoon/dochter
 op zondagavond binnen komt en hier zal overnachten. Zo kunnen we tijdig het ontbijt bestellen.
 op maandagochtend/-middag/-avond op internaat komt en wat het geschatte uur van aankomst zal
zijn.

Met vriendelijke groeten

Gentil Poppe en Katrien Smet
Beheerders
SINT-JOZEF-KLEIN-SEMINARIE
Collegestraat 31
9100 Sint-Niklaas
tel.: 03 780 71 60
fax: 03 780 71 64

bank: BE82 7330 3258 6168
BIC: KREDBEBB
e-mail: internaat@sjks.be
website: internaat.sjks.be

WEGBESCHRIJVING PARKEREN OP SPEELPLAATS
U komt het centrum binnen via E 17 of Grote Baan N 70 (zie plan) -> voorbij markt rijden tot aan de lichten 
daar rechtsaf = Hofstraat, na 100m rechts, voorbij parking van de stadschouwburg naar het College.
PLAN naar Paul Snoekstraat 1, (sinds 24/04/2016).

Komt u van de andere kant (uit het westen, noorden of oosten), dan komt u op het rondpunt voor de OnzeLieve-Vrouwekerk terecht  het rondpunt verlaten met de kerk aan uw rechterkant  rechtdoor = Hofstraat.
Daar rijd je rechts naar de parking van de Stadsschouwburg, je rijdt rechtdoor richting Collegekerk/SJKS (zie
foto hieronder)
FOTO TOEGANGSPOORT: rechtover Paul Snoekstraat 1, (sinds 24/04/2016), stadsschouwburg.

Toegangspoort lagere school, voor parking op speelplaats.

