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NIEUWSBRIEF
Beste ouders, beste leerlingen

Door de late komst van Pasen hebben we dit schooljaar een uitzonderlijk KORT DERDE 
TRIMESTER. Kort en dus bijzonder gebald. In de zes tot zeven lesweken tot aan de proefwerken 
staan nog heel wat activiteiten en uitwisselingsprojecten op de kalender, hebben we oog voor 
de begeleiding van jullie kinderen met klassenraden en oudercontacten en staan ook het 
totaalspektakel en onze opendeurdag in de steigers! Kortom, een drukte van jewelste!

Dit is alvast één van de zaken die onze school kenmerken, een gezellige drukte ingegeven door 
het laaiend enthousiasme en het energieke engagement van onze personeelsleden.

Dit is misschien de reden waarom onze leerlingen de school nomineerden voor ‘DE STRAFSTE SCHOOL’, een wedstrijd 
van de zender MNM in samenwerking met het ministerie van onderwijs. Denk je ook dat het SBC in aanmerking komt? 
Dan kan je alvast je stem uitbrengen op de lijst met genomineerde scholen (zie www.mnm.be/cm/StrafsteSchool/
lijst en klik op Oudenaarde, Sint-Bernarduscollege). Iedereen kan stemmen, leerlingen, leerkrachten, familieleden, 
vrienden – en dit tot dinsdag 24 mei. Pas op: we hebben officieel drie scholen, Sint-Bernardus 1, 2 en 3. Je kan maar 
op één school per e-mailadres stemmen! Wil je meer informatie over wat er allemaal te gebeuren staat, dan kan je op 
de site van MNM terecht (bij Zoeken invullen: de strafste school).

Dat het SBC alvast een straffe school is, bewezen onder meer een dertigtal 
leerlingen uit onze derde graad. Op woensdag 4 mei palmden zij immers 
‘DE STREEKKRANT’ in! Ze stuurden de redactie wandelen en schreven 
zelf de hele editie vol. Het resultaat: een prachtige jongerenkrant, de 
hele streek bekeken vanuit de ogen van onze jongvolwassenen. Ze kozen 
hippe thema’s waarrond ze wervelende artikels  schreven. Chapeau!

Ook cultuur dragen we hoog in ons vaandel. Na het succes van de vorige jaren presenteren we op vrijdag 13 en zaterdag 
14 mei onze derde editie van het TOTAALSPEKTAKEL. Dit jaar geven leerlingen en personeelsleden het beste van 
zichzelf in een avondvullend programma met als titel ‘WHEN CLASSICS MEET POP’. Onder leiding van Luc Tjolle en 
Melanie Lelieur zijn de deelnemers al enkele maanden noest aan het repeteren om er opnieuw een memorabele show 
van te maken. Wat verderop in deze nieuwsbrief lees je er alles over!

Een week later, op zondag 22 mei, zetten we onze schooldeuren wijd open, want dan vieren we onze jaarlijkse 
OPENDEURDAG. Alle info daarover verneem je in een volgende nieuwsbrief die op woensdag 18 mei verschijnt, maar 
je kan de datum nu alvast aankruisen in de agenda.

Kortom, we lijken tijd te kort te zullen hebben. We troosten ons met de zalige gedachte dat tijd een vreemd iets is: 
niemand heeft er, maar iedereen kan er maken! 

Onderwijzen is niet de emmer volgieten maar een vuur aanwakkeren.

Wie laait van enthousiasme, zet de ander in vuur en vlam!
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OP DE PLANK

CÎTO
Met de laatste kerntaak maken we de achthoek volledig. Deze 
opdracht klinkt als een vaderlijke, goede raad: wees verstandig.

Neem verantwoordelijkheid op in verhouding tot je mogelijkheden. 
Hoe kan je immers goed zijn voor anderen als je voor jezelf slecht 
bent, hoe kan je overstromen als je zelf opdroogt? Je kan enkel blijven 
geven en delen als je zelf altijd opnieuw uit de Bron kan putten en je 
de kansen die je krijgt tot herBRONnen benut.

Nogmaals blijkt het belang van het beeld van het waterbekken om de 
dynamiek van de liefde te verantwoorden: “De liefde vraagt niet om 
je leeg te laten lopen, maar wel om anderen te laten delen van datgene 
waar je zelf van overloopt.”

CHEMIE EN BIOLOGIE OLYMPIADE

Naar goede jaarlijkse gewoonte namen ook dit schooljaar heel wat van onze leerlingen uit het 
vijfde en zesde jaar deel aan de wetenschappelijke olympiades.

In november 2010 waagden 25 leerlingen hun kans tijdens de eerste ronde van de chemie 
olympiade. Gemiddeld scoorden onze leerlingen 59 % wat overeenkomt met het Vlaamse 
gemiddelde. Twee leerlingen, Jan Brijs uit 6GRWI en Stijn Vantieghem uit 6WEWI, stootten 
(samen met 358 andere Vlaamse leerlingen) door naar de tweede ronde die plaatsvond in 
februari, waar ze een mooi resultaat behaalden. 

Ook bij de eerste ronde van de biologie olympiade (2 februari) was onze school goed vertegenwoordigd met 23 
deelnemers. Gemiddeld behaalden ze 43,5 % waarmee we beter doen dan het Vlaamse gemiddelde van 40 %. Jan 
Brijs behaalde 77 % waarmee hij zich tot de 42 beste van Vlaanderen mocht rekenen.

Zij deden op 16 maart aan de tweede ronde mee. Hiervoor kreeg Jan een heuse cursus te verwerken. Hij slaagde 
met brio want met 93,1 % behaalde Jan de hoogste score. Opnieuw studeerde Jan een cursus in en volgde hij een 
vierdaagse stage (theorie- en praktijklessen) tijdens de paasvakantie aan de universiteit van Antwerpen om zich 
voor te bereiden op de finale van afgelopen zaterdag 30 april. Hij nam het daarin op tegen 14 andere Vlamingen. Op 
zaterdag 28 mei vernemen we op de officiële proclamatie zijn resultaat.

Misschien treedt Jan in de voetsporen van oud-leerling Cedric Van de Bruaene, die vorig jaar als eerste finalist 
deelnam aan de Internationale Biologie Olympiade in Zuid-Korea. Als Jan erin slaagt die puike prestatie van Cedric 
over te doen, mag hij deze zomer van 10 tot en met 17 juli naar de Internationale Biologie Olympiade in Taiwan. We 
duimen voor Jan en tellen samen met hem nagelbijtend af naar de proclamatie op 28 mei!

Jan Brijs - 6GRWI
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ATLETIEK
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in de maand mei als apotheose van de lessen atletiek een heuse atletiekmeeting 
voor alle leerlingen van onze school.

Voor de eerste graad worden de aanwezigheden in de namiddag per klas gecontroleerd om 12.50 uur in de rij op de 
speelplaats. Voor de tweede en derde graad worden de aanwezigheden ‘s morgens per klas gecontroleerd om 8.25 uur 
op de speelplaats, voor de leerlingen van het derde jaar gebeurt dat zoals gewoonlijk in het klaslokaal van het eerste 
lesuur.

Alle leerlingen vertrekken onder begeleiding van de leerkracht 
richting voetbalstadion (atletiekpiste). Iedereen brengt zijn 
L.O.-kledij mee en kleedt zich ter plaatse om. Daarnaast zorgt 
iedereen ook voor reserve sportkledij, regenjasje bij slecht 
weer, degelijk sportschoeisel, eventueel douchegerief,… 
Geblesseerde leerlingen (met geldig doktersattest) worden 
ingeschakeld om mee te helpen in de organisatie.

Tijdens het afleggen van de werp- en springdisciplines 
worden doorlopend loopnummers afgewerkt (loopnummers 
hebben voorrang op de werp- en springdisciplines). In de 
loop van het atletiekgebeuren krijgt iedereen een frisdrank 
aangeboden.

Wij hopen op jullie sportieve inzet en op de nodige 
zelfdiscipline om van deze atletiekmeeting een geslaagde 
sportmanifestatie te maken.

maandag 9 mei
•	 voormiddag 6de jaar
•	 namiddag 1 MO a-b-c-e-i &1LA a-e

dinsdag 10 mei
•	 voormiddag 5de jaar
•	 namiddag 1 MO d-f-g-h & 1LA b-c-d

woensdag 11 mei
•	 2de-3de-4de lesuur: 3EC4a & 3EC5a &  
        3HUWEb 3LA b-c & 3WE b-c

donderdag 12 mei
•	 2de-3de-4de lesuur: 3EC4 b-c & 3EC5b &  
        3GL & 3HUWE a-c & 3LAa & 3WEa
•	 namiddag 2 MO a-c-e-g-j & 2LA a-b &  
        2GLb

vrijdag 13 mei
•	 voormiddag 4de jaar
•	 namiddag 2 MO b-d-f-h-i & 2LAc & 2GLa
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TOTAALSPEKTAKEL
Na het succes van vorig jaar presenteert het Sint-Bernarduscollege haar derde editie van het Totaalspektakel. Dit 
jaar zullen leerlingen en leerkrachten het beste van zichzelf geven in een avondvullend programma met als titel 
WHEN CLASSICS MEET POP.

Een dynamisch orkest, zangers, dansers, toneelspelers en solisten laten je wegdromen bij bekende en minder 
bekende deuntjes. Een drumbattle door leerlingen zal de sporthal in vuur en vlam zetten. En natuurlijk zijn enkele 
verrassingsacts niet uitgesloten.

Wie geïnteresseerd is om zoon- of dochterlief op vrijdag 13 of zaterdag 14 mei, telkens om 20 uur, te zien schitteren 
op het podium in onze sporthal of wie graag gewoon geniet van een verrassende cultuurreis, schrijft zich in via 
de antwoordstrook achteraan deze nieuwsbrief. Aarzel niet, want het aantal plaatsen is beperkt. Gelieve bij de 
inschrijving de dag van het concert en het aantal plaatsen te vermelden.

De toegangsprijs bedraagt 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Voor en na de voorstelling kan je rustig 
genieten van een drankje aan democratische prijzen. Wij rekenen alvast op jouw enthousiaste aanwezigheid.

De opbrengst van het Totaalspektakel zal dit jaar  
integraal aan de DAMIAANACTIE worden geschonken!
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GOK
HOREN, ZIEN EN DOEN

Studeren is horen, zien en doen!  Maar passen alle leerlingen deze strategieën wel toe? Gebruikt jouw zoon of dochter 
een goede structuur bij het studeren? Niet alle leerlingen studeren immers op dezelfde manier. Sommigen onthouden 
beter door beelden te zien, terwijl anderen dan weer beter onthouden door een uitleg te krijgen.  Het is belangrijk dat 
zowel ouders als leerlingen weten met welke leerstijl de leerling de beste resultaten kan halen.

Horen:
Het is belangrijk na te gaan in welk soort geheugen je het sterkste bent. Raadpleeg hiervoor het leerstijlentestje (zie 
‘Top tips’). 
Overzicht:

•	 titels
•	 ondertitels
•	 kernwoorden
•	 cursief gedrukte woorden goed bekijken

Rijpen na begrijpen: eerst snappen wat er geschreven staat. 
En dan structureren: gebruik de schema’s en samenvattingen uit de les. 
Nieuw of gezien? Wat weet ik al en wat is nieuw? 

Zien: 
Zoek verbanden of verschillen met andere leerstof of hoofdstukken. 
Inoefenen: oefeningen maken, hermaken en…verbeteren! 
Ezelsbruggetjes als hulp gebruiken (zie ook www.ezelsbrug.nl).
Nu opslaan op je harde schijf.

Doen:
Duur: 3x 20 minuten beter dan non-stop. 
Ontspanning nemen tussendoor. 
Evalueer: test jezelf! 
Nagaan of je studiemethode wel de beste is voor jou.
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OPENDEURDAG
OPENDEURDAG SINT-BERNARDUSCOLLEGE OP ZONDAG 22 MEI TUSSEN 14.00U EN 18.00U

Wij zetten de deuren van ons college open en nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen. Wij staan klaar 
met een gedreven directieteam, gemotiveerde leerkrachten en leerlingenbegeleiders en een ploeg ondersteunend 
personeel. Voor leerlingen van het zesde leerjaar is het de eerste en belangrijke kennismaking met de nieuwe school. 
Voor nieuwe leerlingen en hun ouders voorzien we de hele namiddag rondleidingen doorheen de school. In elk 
vaklokaal geven onze leerlingen uitleg en demonstraties. Wij trachten een beeld te geven van wat er in het afgelopen 
schooljaar op school allemaal te beleven viel. 

Maar: geen school zonder onze leerlingen! Daarom doen we ook een oproep naar jullie toe.
We zoeken enthousiaste leerlingen uit de eerste graad als:

•	 assistent-rondleider: samen met een vriend of vriendin en 
een leerkracht ga je op pad doorheen de school met onze 
toekomstige nieuwe leerlingen en hun ouders. Je geeft graag 
uitleg, kent het reilen en zeilen in de 1ste graad, kortom je 
hebt talent als gids en je bent een boeiende verteller… dan ben 
jij de geknipte persoon! Je kan achteraan op de strook in deze 
nieuwsbrief invullen wanneer je liefst aanwezig bent: tussen 
13.30 en 15.45 uur of tussen 15.45 en 18 uur. 

•	 assistent-vakleerkracht: samen met een vriend of vriendin en 
de vakleerkracht geef je uitleg over jouw lievelingsvak aan onze 
toekomstige nieuwe leerlingen. Ben je begeesterd door Latijn, 
geschiedenis, natuurwetenschappen of aardrijkskunde, vind 
je wiskunde meer dan cijfertjes op papier, is techniek echt 
jouw ding en hebben Frans en Nederlands nog weinig (taal)
geheimen voor jou, dan ben jij de assistent die we zoeken! Vul achteraan de strook in naar welke twee vakken 
jouw voorkeur uitgaat en wanneer je liefst aanwezig bent: tussen 13.30 en 15.45 uur of tussen 15.45 en 18 
uur.

•	 Vind je beide jobs even leuk en kan je niet kiezen? Kruis ze op de strook allebei aan met het uur van voorkeur 
en samen kiezen we dan de best passende!

Als afsluiter kan je als beloning nog nagenieten van een welverdiende drink en een superlekker ijsje! Alle praktische 
informatie zal na je inschrijving bezorgd worden.
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ROOKPREVENTIE
Uit onderzoek blijkt dat 37% van de Vlaamse jongeren al ooit met tabak 
heeft geëxperimenteerd. Als we de cijfers per leeftijd bekijken, zien we 
dat ongeveer 8% van de 11- tot 12-jarigen ooit al eens gerookt heeft. Op 
15- tot 16-jarige leeftijd gaat het al om bijna de helft van de jongeren. 
Gemiddeld beginnen jongeren te roken op 14 jaar. Het tabaksgebruik bij 
jongeren stijgt naarmate ze ouder worden. Bij 11- tot 12-jarigen bedraagt 
het percentage dagelijkse rokers in Vlaanderen minder dan 1%. In de 
daaropvolgende jaren stijgt het percentage dagelijkse rokers echter snel. 
In de leeftijdsgroep van 15 tot 16 jaar zijn er al 14% dagelijkse rokers. 
In de groep van 17- tot 18-jarigen rookt meer dan 25% van de jongeren 
dagelijks. Ook het aantal occasionele (minder dan 1 keer per week) en 
regelmatige (minstens 1 keer per week) rokers stijgt naarmate de jongeren 
ouder worden. Er is weinig verschil tussen jongens en meisjes wat betreft 
tabaksgebruik (bron: HBSC 2006).

Goede voorlichting voor jongeren is belangrijk. Dokter Marc Meysman, erkend longarts en tabacoloog UZ VUB, zal 
op maandagnamiddag 9 mei 2011 voor alle 2de jaars een voordracht geven over de gevaren en gevolgen van roken. 
Alle leerlingen van het 1ste jaar gaan in het kader van deze rookpreventie op woensdag 11 mei 2011 naar het 
toneel ROK (Roken, Onzin en andere Kankers) . Dit kadert in de lessen biologie en natuurwetenschappen.

We hopen dat onze rookpreventielessen een gunstige invloed hebben. Het is erg belangrijk dat, vooral onder de 
jongeren, naar een vermindering van rokers wordt gestreefd. We willen jongeren daarom bewust maken van de 
gevaren van roken.

OUDERBEVRAGING
‘School maken’ is een boeiende uitdaging. Graag vertrekken we vanuit ons EIGEN 
PROJECT, met zorg en aandacht voor de eigenheid en het welbevinden van elke 
leerling. 

We leggen hierbij graag de nadruk op een ALGEMENE VORMING, veel meer en 
rijker dan traditionele scholing. Dit kan niet het werk zijn van individuen, maar 
van één ploeg die … “in dialoog, eenheid en actie” … zich dagelijks inzet voor 
de opvoeding van jouw kind of kinderen. Maar … doen we de goede dingen en 
doen we de dingen goed? Dat willen we graag van leerlingen en ouders te weten 
komen! Daarom hebben we een ‘bevraging’ klaargemaakt voor de ouders van onze eerstejaars.

Alle ouders hebben voor deze bevraging de keuze.
•	 Ofwel vul je deze bevraging online in via jouw ouderaccount op Smartschool. Dit kan vanaf vrijdag 6 mei tot 

en met vrijdag 13 mei. Op het startblad van Smartschool staat een link waarop je slechts hoeft te klikken om 
de bevraging te starten.

•	 Ofwel vul je deze bevraging op papier in. Jouw zoon of dochter krijgt de vragen mee in een omslag met het 
rapport van vrijdag 13 mei. Zij kunnen de ingevulde bevraging in dezelfde gesloten omslag afgeven op de 
leerlingenreceptie ten laatste op vrijdag 20 mei.

Achteraan deze nieuwsbrief kan je jouw voorkeur, online of op papier, aankruisen. Ook de bevraging online is 
anoniem! Enkel bij het inloggen wordt geregistreerd wie de enquête invult. Zo krijgen we een overzicht hoeveel 
ouders de bevraging online invulden. Wie welke antwoorden geeft, wordt niet geregistreerd! Het systeem ’onthoudt’ 
enkel de globale resultaten. Deze ouderbevraging neemt slechts een vijftiental minuten in beslag. We stellen jouw 
mening ten zeerste op prijs! 

Hartelijk dank bij voorbaat!
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STUDIEREIS XANTEN - 1 LATIJN

DAGINDELING.
•	 We vertrekken met de bus STIPT om 7 uur op het Tacambaroplein.
•	 We verzamelen reeds om 6.50 uur per klas (bij afwezigheid moet een medeleerling of een begeleidende 

leerkracht op voorhand verwittigd worden!)
•	 Bij aankomst in het archeologisch park in Xanten (ca. 11.15 uur) begeven we ons eerst naar de noordelijke 

hoofdpoort; in de buurt daarvan nuttigen we onze picknick.
•	 12.30-14.30 uur: rondleiding in het park (per klas) o.l.v. een gids & workshop: een wastafeltje maken
•	 14.30-15.30 uur:  vrij rondlopen in het park en uitvoeren van opdrachten
•	 15.30-17.30 uur: bezoek regionaal museum en thermen o.l.v. een gids & workshop: Romeinse kleding
•	 ca. 17.30 uur: terugreis met onderweg een stop voor een pastamaal (Carestel-Gierle) 
•	 De terugkomst is voorzien rond 22 uur

In mei zetten we met al onze eerste Latijnses een fikse stap terug in de tijd (dinsdag 17 mei: 1 LA b, d en e / vrijdag 
20 mei: 1 LA a en c). Doel van onze reis is een bezoek aan de Duitse stad Xanten, door de Romeinen beter gekend als 
‘Colonia Ulpia Trajana’.

Een korte historische schets
Colonia Ulpia Trajana was de naam die de Romeinse keizer Marcus Ulpius 
Trajanus rond 100 na Chr. gaf aan de stad in Neder-Germanië, die op de 
oevers van de Rijn gevestigd was. Ontslagen Romeinse soldaten met hun 
families leefden er samen met Kelten en Germanen als ambachtslui en 
handelaars. Tijdens de 2de  en de 3de eeuw kende de stad een grote bloei. 
Het amfitheater was één van de vele officiële gebouwen (120 na Chr.) en 
bood plaats aan ca. 12.000 toeschouwers.
Toen de Romeinen in de 5de eeuw wegtrokken, verviel de stad. Ze werd 
door de inwoners van het latere Xanten als steengroeve gebruikt. Op de 
braakliggende terreinen deed men aan landbouw. 
Tijdens de 19de eeuw startte het archeologische onderzoek naar de sporen 
van de Romeinse nederzetting. In 1935 werden de fundamenten van het amfitheater blootgelegd.
Bij de heropbouw van de stad Xanten na de Tweede Wereldoorlog stootten archeologen bij ‘noodopgravingen’ op de 
resten van de oude nederzetting en tijdens de jaren ’70 groeiden de plannen om van die resten een archeologisch park 
te maken. In 1977 werd de opening van het archeologisch park Xanten gevierd. Er was weer leven in de oude stad... 

Naast het archeologisch park bezoeken we die dag ook het regionaal museum, met o.a. de thermen.

Wat brengen de leerlingen mee?
•	 een picknick voor ’s middags; neem voldoende mee, ook drank voor ‘s middags en

 tussendoor. Opgepast: kauwgom wordt niet toegelaten! 
•	 er wordt niet gegeten en gedronken op de bus
•	 een harde kaft en wat schrijfgerief
•	 de gekregen documentatie over Xanten
•	 eventueel regenkledij (hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind!)
•	 stevig schoeisel
•	 de fotofanaten: een fototoestel (draag er wel goed zorg voor!)
•	 voor wie iets wil kopen in de museumshop: een beetje geld
•	 een goed humeur

Kostprijs
•	 bedraagt  ca. € 40 en zal via de schoolrekening vereffend worden.

Wij hopen dat onze leerlingen ten volle genieten van deze leerrijke reis en rekenen erop dat elkeen zijn/haar steentje 
bijdraagt tot het slagen van deze dag. En denk eraan: het schoolreglement geldt ook tijdens een uitstap!
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STUDIEREIS BRUSSEL & PLANCKENDAEL
Deze studiereis bestaat uit twee delen. Voor het vak geschiedenis bezoeken de leerlingen in 
het Brusselse Jubelpark het Museum voor Kunst en Geschiedenis. Het museum bestaat uit 
talrijke zalen en ruimtes waar voorwerpen uitgestald zijn van de prehistorie tot het tijdperk 
van de Merovingers. We brengen een geleid bezoek aan de afdeling met Egyptische schatten. 
De Egyptische collectie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een verzameling van meer dan 
11.000 objecten. De leerlingen krijgen er authentieke sarcofagen, sieraden, papyrusrollen, 
canopen, godenbeelden en dagelijkse gebruiksvoorwerpen te zien. Hoogtepunt is ons bezoek 
aan de mummiezaal waar de leerlingen oog in oog komen te staan met Egyptische mummies. 
Een uitstap die de leerlingen nooit meer zullen vergeten, dat is zeker!

Voor het vak biologie bezoeken de leerlingen het dierenpark Planckendael. Daar volgen ze 
een geleid bezoek onder het thema “Werelddierenreis voor liefhebbers, Ditjes en datjes over onze 
dieren”. In Planckendael valt er altijd wat te beleven. Vraag gerust honderduit aan de gids en je komt 

ongetwijfeld boeiende dingen te weten over onze bonte verzameling parkbewoners.

Praktisch:
•	 Richtprijs € 30 waarin busreis, toegang en gidsen in het museum en gidsen in Planckendael zitten. Deze som 

wordt via de schoolrekening geïnd.
•	 Vertrek om 7.45u uur stipt op de speelplaats van de school.
•	 Lunchpakket en drank meenemen voor ‘s middags ( in het Park Planckendael)  en vieruurtje. 
•	 Terugreis om 16.15 uur, aankomst in Oudenaarde rond 17.45 uur (afhankelijk van de verkeersdrukte).
•	 Niet te veel zakgeld meenemen.
•	 Voorzie regenkledij bij minder goed weer.

Planning:
•	 donderdag 19 mei: 1MOa, 1MOb, 1MOe, 1MOi, 1LAa, 1LAc, 1LAd
•	 vrijdag 20 mei: 1MOc, 1MOd, 1Mof, 1MOg, 1MOh, 1LAb, 1LAe
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KALENDER
vr 06/05 NIEUWSBRIEF 9

Vm: 1LAd-1MOf: Excursie AA
16.00u-18.00u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest
Soirée Deluxe: Activiteit Mini-onderneming 2 (filmzaal)

za 07/05 10u-19u: Minivoetbaltornooi: Activiteit van mini-onderneming 3 (sportterrein en sportzaal)
Soirée Deluxe: Activiteit Mini-onderneming 2 (filmzaal)

zo 08/05
ma 09/05 Vm : MST : 1MOe

Vm: 1MOc-h: Excursie AA
Nm: 1MOa-b-c-e-i-1LAa-e: Atletiek
Nm: 1MOd-g: Excursie AA
16.00u: 1stes: Typles
16.00u-17.30u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest

di 10/05 Nm: 1MOd-f-g-h-1LAb-c-d: Atletiek
16.00u: 1stes: Typles
16.00u-17.30u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest

wo 11/05 1stes: Toneelvoorstelling: “ROK”
12.15u-14.30u: SBC-raad

do 12/05 Vm: 1LAa-1MOi: Excursie AA
Nm: MST: 1MOf
16.00u-…: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest (licht en geluid)
20.00u: Christen Forum

vr 13/05 Nm: 1MOa-b: Excursie AA
13.30u-16.00u: Generale repetitie Totaalspektakel SBC
1ste en 2de graad: Rapport
20.00u: Totaalspektakel: WHEN CLASSICS MEET POP

za 14/05 20.00u: Totaalspektakel: WHEN CLASSICS MEET POP
zo 15/05

ma 16/05 Vm: MST: 1MOg
16.00u: 1stes: Typles

di 17/05 1LAb-d-e: Xanten
12.10u-13.15u: Werkgroepvergaderingen LLR1
1stes typles

wo 18/05 NIEUWSBRIEF 10
do 19/05 1MOa-b-e-i-1LAa-c-d: Excursie Planckendael – Brussel

Nm: MST: 1MOh
vr 20/05 1MOc-d-f-g-h-1LAb-e: Excursie Planckendael – Brussel

1LAa-c: Xanten
19.00u: Inschrijfmoment voor broers en zussen van onze leerlingen
1ste en 3de graad: Rapport

za 21/05
zo 22/05 Open dag
ma 23/05 Vm: MST: Vaccinatie Hep. 2 + HPV

Nm: MST: 1MOi
2°+3°u: 1LAe: Leefsleutelproject 7
16.00u: 1stes: Typles

di 24/05 1°+2°u: 1LAa: Leefsleutelproject 7
16.00u: 1stes: Typles

wo 25/05 1°+2°u: 1LAb: Leefsleutelproject 7
do 26/05 3°+4°u: 1LAc: Leefsleutelproject 7

6°+7°u: 1LAd: Leefsleutelproject 7
vr 27/05 1ste en 2de graad: Rapport
za 28/05
zo 29/05
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ANTWOORDSTROOKJES
Naam: …………………………………………………......    Klas: …….....………. Nr: .............

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 9 mei 2011 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

NIEUWSBRIEF
Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. (handtekening onderaan)

ANTWOORDSTROOKJE TOTAALSPEKTAKEL

Wij zullen met ........ personen aanwezig zijn op de cultuuravond WHEN CLASSICS MEET POP op

	 vrijdag 13 mei om 20 uur

	 zaterdag 14 mei om 20 uur

OPENDEURDAG 22 MEI 2011

Ik word graag:

	 assistent-rondleider

	 tussen 13.30 en 15.45 uur 

	 tussen 15.45 en 18 uur 
 

	 assistent-vakleerkracht voor de vakken (kies er twee)

	 tussen 13.30 en 15.45 uur 

	 tussen 15.45 en 18 uur

	 Latijn

	 Nederlands

	 Frans

	 Wiskunde

	 Aardrijkskunde

	 Geschiedenis

	 Natuurwetenschappen

	 Techniek

OUDERBEVRAGING
Ik, ondergetekende, ........................................................................................................................, 

	 zal aan de bevraging niet deelnemen;

	 zal de bevraging digitaal invullen via mijn ouderaccount op Smartschool voor vrijdag 13 mei 2011;

	 zal de bevraging op papier invullen en wens een exemplaar te ontvangen met het volgende rapport  

van mijn zoon/dochter. Ik geef het ingevulde exemplaar terug mee ten laatste op vrijdag 20 mei 

2011.


