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De kerstbomen zijn verbrand, de laatste wensen uitgewisseld en de drie koningen keerden naar huis terug.  

Maar nu 2012 zijn volle gang gaat, mag ik hopen dat, samen met de drie koningen, ook de ster die ze volgden 

niet uit ons gezichtsveld verdwijnt. Eigenlijk is dat driekoningenverhaal een heel bijzondere vertelling. Dat leerde 

mij onlangs Jan Vander Velpen, verantwoordelijke voor schoolpastoraal binnen het VVKSO, toen ik hem aan 

het woord hoorde tijdens een nascholing over het thema christelijke identiteit op school. Leidraad voor zijn 

voordracht was het fragment uit het evangelie waarin Matteüs – als enige van de vier evangelisten trouwens – 

ons  deze unieke pelgrimstocht beschrijft. 

Dat het eigenlijk niet om koningen maar om “magiërs” (lees wetenschappers, sterrenkundigen) ging, wist ik al, maar dat er nergens 

in de tekst vermeld wordt dat ze met z’n drieën waren - ook al hebben we het altijd over de “drie” koningen - was me nooit eerder 

opgevallen. Verrassend toch hoe je in een verhaal dat je al zo vaak hoorde, plots dieperliggende betekenissen ziet en rijke inhouden 

ontdekt. Ik sta even stil bij drie gedachten die me heel erg aanspraken.

Ten eerste ondernemen de wijzen een eindeloos lange reis vanuit het Oosten naar Jeruzalem, toenmalig politiek en godsdienstig 

wereldcentrum. De tegenstelling met koning Herodes is groot. Hij blijft zitten op zijn troon en klampt zich angstvallig vast aan zijn 

wereldlijke macht, bang om ze te verliezen. De magiërs daarentegen  zijn op zoek naar een nieuw en ander leven, gedreven door 

het licht van een ster. Eigenlijk is hun wereldreis een levensreis, op zoek naar de kern van hun bestaan. Wie zich geïnspireerd en 

geraakt voelt, is bereid de eigen vertrouwde omgeving achter zich te laten en vindt de energie om een lange weg te gaan. 

Vervolgens vertelt Matteüs ons niet alleen over mensen die op zoek gaan naar geluk en zin, hij toont ons ook hoe belangrijk het 

is te kunnen geven in het leven. De wijzen hebben goud, wierook en mirre meegenomen op hun tocht. Ze zijn bereid de meest 

kostbare schatten die ze bezitten te schenken. Ze gaan op weg om te kunnen geven. Meer nog: ze willen zichzelf geven om echt 

te kunnen leven. Alsof ze bij het binnenkomen van de stal in Bethlehem reeds weten welke boodschap Jezus in zijn latere leven 

zal brengen: wie zijn leven geeft, zal het vinden.

Een laatste mooie gedachte vind ik in de slotzin, “ze gingen langs een andere weg naar hun huis terug”.  Op het moment dat ze 

de ster boven de eindbestemming van hun pelgrimstocht zien stilstaan, “worden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld”. 

Eigenlijk worden ze op dat moment andere mensen. Vanuit hun bewogenheid bekijken ze de wereld door nieuwe ogen en zien de 

werkelijkheid anders dan voorheen. Ze durven vertrouwde paden verlaten en nieuwe wegen gaan. 

Het is een tekst die aanzet tot nadenken. Zijn we niet allemaal een beetje de gelukzoekers, de zinzoekers, de pelgrims naar het 

Licht, zoals die magiërs op weg naar Bethlehem? Hebben we niet allemaal nood aan een diepe innerlijke drive die ons voortdrijft 

in het leven? Geen gemeenschap waarop het driekoningenverhaal wellicht meer van toepassing is dan een schoolgemeenschap. 

Onderwijs is in essentie niks anders dan samen op weg gaan. Jonge mensen uitnodigende landschappen van kennen, kunnen en 

zijn laten ontdekken, hen laten thuiskomen in andere werelden, maar vooral, hen het vertrouwen geven zelf onbekende wegen te 

gaan. En wat die ster betreft, laat ons ster zijn voor elkaar en de ster in elkaar blijven zien. Laat ons dat proberen, telkens opnieuw, 

elke dag die het nieuw jaar ons brengt.
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS
Mijn wens voor jou

Mijn wens is:

dat je minstens

één mens mag hebben

bij wie je geborgen bent,

in wie je vertrouwen stelt,

bij wie je thuis kan zijn.

Mijn wens is:

dat je minstens elke dag

één fijn moment mag beleven,

een ontmoeting, een lach,

een uitgestoken hand,

een blik vol begrip,

iets schoons, iets goeds,

iets dat je boeit,

iets waarbij je herademt,

opnieuw moed krijgt,

gaat zingen, danken en dienen,

iets dat je stil maakt,

iets dat je ontroert,

iets dat je bidden doet.

Mijn wens is:

dat je minstens één mens

mag gelukkig maken,

door je verschijning, je spreken,

je luisteren, je goedheid,

je aanwezigheid, je vriendschap.

Mijn wens is:

dat je elke avond

zachtjes kan zeggen:

het leven is heerlijk,

mijn vrienden zijn goed,

ik ben tevreden,

ik dank U, God.
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INFORMATIEAVOND OUDERRAAD: ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN

ANTI-PESTWEEK: 13-17 FEBRUARI
Tijdens de Vlaamse week tegen pesten, van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari, 

krijgen alle leerlingen van de eerste en de tweede graad gedurende één lesuur een interactief 

programma rond cyberpesten, een actueel probleem. De leerlingen krijgen onder andere tips 

over het beveiligen van Facebook en het verantwoord omgaan met informatie op het internet.

Alle leerlingen van de eerste, tweede en derde graad worden opgeroepen om in de week van 23 

januari - 1 februari anoniem een enquête in te vullen via een link op Smartschool.  De resultaten 

hiervan worden in elke klas besproken in de loop van de anti-pestweek. 

Mogen we vragen dat iedere leerling dit doet zodat we een goed beeld krijgen over cyberpesten op 

onze school.

Alvast bedankt om dit correct op te volgen.

Onlangs kwam het volgende in de actualiteit : “Het aantal tieners dat met een overdosis alcohol 

op de spoedafdeling van Vlaamse ziekenhuizen belandt, neemt de laatste jaren sterk toe.”

Sommige jongeren drinken tegenwoordig te vroeg, te veel en te vaak. Jammer genoeg staan zij 

niet altijd stil bij de mogelijke gevolgen. Het lichaam van een jongere reageert anders op alcohol 

dan dat van een volwassene. De hersenen, het zenuwstelsel en de organen zijn kwetsbaarder 

voor de schadelijke inwerking van alcohol. Het redeneervermogen, het geheugen, het vermogen 

te plannen en de ruimtelijke oriëntatie kunnen hieronder te lijden hebben.

“Nochtans bestaat er een wet die de verkoop van alcohol aan jongeren van minder dan zestien jaar 

verbiedt. Helaas wordt deze wetgeving nauwelijks toegepast, laat staan gecontroleerd. Niemand 

vraagt naar de identiteitskaart van een jongere aan de kassa van een warenhuis…”

In het kader van ons gezondheidsbeleid willen we over dit onderwerp graag 

duidelijke informatie verschaffen. In samenwerking met de ouderraad nodigen 

wij daarom op dinsdag 7 februari om 20 uur in resto 3 dokter Paul Calle uit.

Professor Calle is als urgentiearts verbonden aan het Gentse AZ Maria Middelares. 

Daarnaast is Paul Calle ook verantwoordelijk voor het medische team op I love 

techno, het jaarlijkse dancefestival in Flanders Expo dat telkens vele duizenden 

jongeren lokt.

Vanuit die positie heeft hij al meermaals te maken gekregen met jongeren die op de spoeddienst 

worden binnengebracht met een alcoholintoxicatie of alcoholvergiftiging. Professor Calle heeft 

dan ook een uitstekende kijk op het onderwerp van deze infoavond voor de ouders. Een aanrader!
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DAG VAN DE VERANDERING

Sinds november 2010 is de leerlingenraad van de tweede graad ‘Plan Ouder’ van Sukhlal Pargi. 

Sukhlal werd geboren op 5 januari 2005 (hij is dus onlangs 7 jaar geworden) en woont samen met 

zijn mama, papa, zijn twee jongere zusjes en broertje in Jhadol, India. We kregen al verschillende 

keer post van ons Plan Kindje. Dit waren meestal tekeningen, een brief, een update over zijn 

gezondheidtoestand, zijn familie, de plaatselijke school, foto’s, wat info over de plaatselijke 

gebruiken en feesten, de weersomstandigheden in Jhadol…  Binnenkort zullen ook wij een brief 

sturen naar Sukhlal en zijn familie. Sukhlal gaat dankzij Plan naar school en hij en zijn familie 

stellen het goed en zijn zeer dankbaar voor onze maandelijkse financiële bijdrage.

Sukhal en familie

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de leerlingenraad van de tweede graad de Dag van de 

verandering. Die zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 16 februari (het is dan ook dikketruiendag) 

en volledig in het teken staan van Sukhlal. Die dag kan je op de speelplaats onze LLR 2-stand 

vinden waar we voor slechts 1 euro pannenkoeken en chocomelk verkopen. De opbrengst van 

deze dag gaat naar ons Plan Kindje. Allen daarheen dus! 

Tekeningen van Sukhal
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Brief van Sukhal

DIKKETRUIENDAG
Onze school doet een warme oproep naar de leerlingen om op  donderdag 16 februari deel 

te nemen aan Dikketruiendag. 

Deze symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen een vaste 

waarde. De leerlingenraden bedenken educatieve en ludieke acties om Dikketruiendag in de 

verf te zetten. We mikken vooral op eenvoudige maatregelen die het volledige jaar op een 

structurele wijze aangehouden kunnen worden: aan het eind van de dag worden toestellen 

uitgeschakeld , de lichten worden gedoofd…

Die dag wordt de verwarming een aantal graden lager gezet. De leerlingen zijn dus gewaarschuwd: 

hou rekening met de temperaturen en doe een extra trui, sjaal, muts, wanten…aan.

Warme groeten!
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ZUID-AFRIKAANSE STUDENTE OP SBC-SCHOOLBANKEN!

Toen het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem banden 

met het Zuid-Afrikaanse Velddrif aanknoopte, was dat meteen 

ook met de bedoeling om uitwisselingsprojecten tussen 

jongeren uit beide gemeenten mogelijk te maken.

Vijf jaar geleden greep Melanie Lelieur, leerkracht muzikale 

opvoeding op onze school, haar kans en ging als 

laatstejaarsstudente regentaat voor zeven weken lesgeven 

in Velddrif.

Nu, vijf jaar later, mogen wij Monique Stuyck verwelkomen op onze school. Deze enthousiaste 

Afrikaanse studente (met Belgische roots, want haar grootvader verhuisde destijds naar Zuid-

Afrika) loopt als vrije studente vier weken school op het SBC in de klas 4WEc. Monique heeft 

de ambitie om bij haar hogere studies eventueel voort te studeren in België. Deze uitwisseling is 

een eerste kennismaking met Europa en België. Het is een unieke ervaring zowel voor haar als 

voor onze studenten.

Getuigenis Monique:

‘Ek het my tyd hier by julle so baie geniet, en ek vind die leerlinge en onderwysers baie 

spesiale en vriendelik! Altyd bereid om te help! Dankie vir so n  lekker ervaring van n 

Belgiese skool!’

Enkele getuigenissen van onze studenten:

‘Ik vind het enorm leuk dat Monique in onze klas zit! Ik zou dergelijke projecten zeker 

aanraden, het is goed voor beide partijen: zij leert de cultuur en de maatschappij hier 

kennen en wij leren bij over haar land, Zuid-Afrika.’

‘Het is plezant om een nieuwe leerlinge in de klas te hebben en om zo bij te leren over 

een land aan de andere kant van de wereld. Haar accent is wel grappig en leidt soms 

tot verwarring, maar het is zeker een leerrijke ervaring.’

‘Monique leert ons Afrikaanse woordjes tijdens de middagpauze, zoals ‘ek is lief vir 

jou’. Gelukkig lijkt het Afrikaans goed op het Nederlands, dat vergemakkelijkt de 

communicatie!’

Monique Stuyck &  Melanie Lelieur
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100 DAGEN
Op vrijdag 17 februari vieren de leerlingen van het zesde jaar hun symbolische laatste honderd 

dagen bij ons op school. Die dag wordt volledig door hen samengesteld, met medewerking van 

ondersteuners, leerkrachten en directie.

De dag start vroeg, rond 7 uur, op het Tacambaroplein met een dj-set voor de Oudenaardse 

scholen, georganiseerd door de jeugdraad. Om half negen worden de laatstejaars in resto 2 

verwacht voor een ontbijt.

Daarna trekken ze met zijn allen naar de sporthal voor de preselecties van de klassencompetitie. 

Voorlopig willen we daar nog niet veel over kwijt, behalve dat elke klas een act zal voorbereiden 

rond een centraal thema. Een vakjury bepaalt wie doorstoot naar de finale om 12.10 uur, die 

bijgewoond kan worden door de leerlingen van het derde tot het vijfde jaar tegen betaling van 

een kleine bijdrage. Aan het einde van de show weten we dan wie zich de creatiefste klas van het 

zesde jaar mag noemen. Nadien genieten zesdejaars en leerkrachten nog van een middagmaal 

om de dag af te sluiten.

De leerlingen blijven er dus voor kiezen om van de honderd dagen een feest te maken dat op 

school plaatsvindt en met iedereen gedeeld wordt. Zo houden ze er ook aan alle leerlingen van 

het eerste tot het vijfde jaar te trakteren op een stukje cake tijdens de voormiddagpauze.

We willen echter nog eens benadrukken dat deze dag voor de andere jaren een gewone lesdag is. 

Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de andere leerlingen deelnemen aan de feestelijkheden 

op het Tacambaroplein. De politie heeft ons ook laten weten dat een nultolerantie gehanteerd zal 

worden als het gaat om zaken als het gebruik van bommetjes en spuitbussen, vandalisme en alles 

wat de normale orde verstoort. Als iedereen van het zesde en van de overige jaren zich daaraan 

houdt, kunnen we deze dag de komende jaren blijven organiseren en beleven.
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EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE NAAR ANTWERPSE HAVEN

Op vrijdagen 10 en 17 februari trekken we richting Antwerpen om een van de grootste havens van 
Europa te bezoeken. Het havencentrum in Lillo heeft een aangepast programma voor leerlingen 
van de eerste graad. Zo gaan we de verschillende soorten landschappen bekijken en steken we 
zelfs even de grens over richting Nederland. 
 
Iedereen is aanwezig op school om 7.40 uur zodat we tijdig kunnen vertrekken en zodoende 
hopelijk heel wat fileleed kunnen vermijden. Normaal zijn we terug in Oudenaarde rond 16 uur 
(afhankelijk van de verkeersdrukte). De richtprijs voor deze excursie is 17 euro (bus + gids)

PLANNING

Vrijdag 10 februari 2012 Vrijdag 17 februari 2012

2GLa 2GLb

2LAc 2LAa

2MOa 2LAb

2MOb 2MOf

2MOc 2MOi

2MOd

2MOe

2MOg

2MOh

Wat heb je nodig:

excursiebundel (28 pagina’s)

schrijfplank 

schrijfgerei en kleurpotloden

lunch met drankje
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MUSICAL ‘DE PRODUCERS’
In het kader van de lessen muzikale opvoeding gaan we met alle tweedejaars naar de musical 

De Producers in het Capitole in Gent. Musical van Vlaanderen presenteert deze musical van Mel 

Brooks en Thomas Meehan, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1968. De Producers ging in 

2001 in première op Broadway en ging lopen met maar liefst twaalf Tony Awards. 

 

De Producers is een musical die doordrongen is van showbizzgrappen en karikaturen en vertelt 

het verhaal van een mislukte musicalproducent en zijn sullige accountant. De twee smeden een 

vals plan om rijk te worden: de slechtste musical ooit produceren. Het olijke duo kiest daarom voor 

het wansmakelijke script Springtime for Hitler - A Neo Nazi Musical, de slechtste regisseur van 

Broadway en een mooie, maar geschifte hoofdrolspeelster. Zo wordt de musical gegarandeerd 

een flop, denken ze…

Na de succesvolle Broadway-run verscheen in 2005 een filmversie van de musical met in de 

hoofdrollen Nathan Lane en Matthew Broderick als de twee producenten en Uma Thurman als 

het verleidelijke domme blondje. In de musicalversie van Musical van Vlaanderen spelen Koen 

Van Impe (Aspe) en Jonas Van Geel (Tegen de Sterren Op) de hoofdrollen. Het wordt een unieke 

belevenis!

PRAKTISCH

Alle klassen van het tweede jaar gaan de musical op dinsdag 14 februari in de namiddag 

bekijken.

Vertrek op school om 12.45 uur en terug op school rond 17.30 uur (afhankelijk van de 

verkeersdrukte).

 De richtprijs (musical + vervoer) bedraagt € 17. Dit bedrag wordt vereffend via de schoolrekening.
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EXCURSIE WATERZUIVERING
In de lessen Wetenschappelijk Werk van het tweede jaar zijn wij momenteel bezig met het project 

water. Wij hebben het hier onder andere over de waterkringloop, over het nut van water, maar 

ook over waterzuivering. In het kader van het luik waterzuivering brengen wij een bezoek aan de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Oudenaarde. Deze educatieve uitstap is een ideale 

gelegenheid om de leerplandoelstellingen te bereiken. De excursie wordt begeleid door een gids.

De uitstap valt tijdens de uren Wetenschappelijk Werk, maar omdat de tijd te beperkt is voor een 

dergelijk bezoek, zal jouw zoon/dochter of vroeger op school moeten aanwezig zijn of later op 

school aankomen. Het is ook mogelijk dat een deel van zijn/haar middagpauze voor één keer een 

stuk ingekort wordt. Verdere afspraken worden gemaakt via de agenda.

Om deze excursie volledig gratis te kunnen aanbieden, gaan wij in groep met de fiets naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie, dit onder begeleiding van de leerkracht en een ondersteuner. Wij 

vragen dan ook dat jouw zoon/dochter die dag met de fiets naar school komt en uitgerust is met 

een fluohesje (verplicht!).
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Klas Dag Datum

2 MOa vrijdag 2 maart

2 MOb maandag 13 februari

2 MOc vrijdag 17 februari

2 MOd donderdag 16 februari

2 MOe dinsdag 14 februari

2 MOf donderdag 16 februari

2 MOg dinsdag 7 februari

2 MOh donderdag 16 februari

2 MOi maandag 13 februari

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

• de rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur 

• bij regenachtig of koud weer is het aan te raden om regenkledij en aangepast schoeisel 

mee te brengen, een groot gedeelte van deze excursie gaat buiten door.

MEE  TE NEMEN

• schrijfplank 

• schrijfgerei (liefst een potlood) 

• fiets + fluohesje

• regenkledij + aangepast schoeisel

Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor de leerlingen een leerrijke ervaring zal zijn!
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AANPASSING KALENDER
Beste ouders

De activiteitenkalender voor de eerste graad werd zowel op het einde van het tweede als het derde 
trimester aangepast. Hieronder bezorgen we jullie de aangepaste kalender voor beide periodes, 
de wijzigingen zijn cursief gedrukt en onderlijnd. De volledige kalender is op smartschool te 
vinden.
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KALENDER
za 28/01 Oudercontact alle jaren

zo 29/01

ma 30/01 Start schooltombola
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 31/01 Vm: MST: Vaccinaties: HPV
9.20u-11.20u: Big Wheel: 6ECMTa-b-c1-c2-6GRLA-6LAMT-6LAWI6a-6MTWE-6MTWI: Shake-
speare and Tragedy
14.10u-15.50u: Big Wheel: 6ECWE-6ECWI6-8-6GRWE-6GRWI-6HUWEa-b-c-6LAWE-
6LAWI6b-6LAWI8: Introduction to Shakespeare
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 1/02 1ste-2deu: 3EC4a-3GL-3HWb-3LAb-3WEa-c: Alcoholpreventie door Dr. Calle 
3de-4deu: 3EC4b-5a-5b-3HWa-c-3LAa-3WEb: Alcoholpreventie door Dr. Calle
Vlaamse Biologie Olympiade: 1ste ronde

do 2/02 Nm: MST: 1MOc
6des: KV: “Hoe anders is anders?”: Bezoek Guislaininstituut Gent
1ste graad: Rapport
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 3/02 Pedagogische studiedag

za 4/02

zo 5/02

ma 6/02 1ste-2deu: 4EC4b-5a-4HWc-4LAa-b-4WEb-c: English Theatre Company: “William B”
3de-4deu: 4EC4a-4c-5b-4GL-4HWa-b-4LAc-4WEa: English Theatre Company: “William B”
14.10u-15.50u: 6ECMTa-b-c1-c2-6LAMT-6MTWE-6MTWI: Voordracht Duits (filmzaal)
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 7/02 1stes: MIM/Magritte Brussel (1/3)
Vm: MST: 3HWc
16u: 1stes(groep 3): Typles
20u: Informatieavond Ouderraad: Dr. Calle: Alcoholgebruik bij jongeren

wo 8/02

do 9/02 Nm: MST: 1MOd

vr 10/02 1stes: MIM/Magritte Brussel (1/3)
2des: Haven Antwerpen (2/3)
Europaclub 2 - Comeniusproject “Equilibrium - balance between past, present and future”: 
Vertrek naar Waiblingen Duitsland
1ste-2de-3de graad: Rapport
16u: 1stes(groep 4): Typles

za 11/02

zo 12/02

ma 13/02 Vlaamse week tegen Pesten
1ste+2deu: 1LAc: Leefsleutelproject 5
3de+4deu: 1LAa: Leefsleutelproject 5
7de+8steu: 1LAb: Leefsleutelproject 5
2des: Aquafin (3 lesuren)
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 14/02 1stes: MIM/Magritte Brussel (1/3)
2des: Aquafin (3 lesuren)
Nm: 2des: Musical Gent
Vm: MST: 3LAa
16u: 1stes(groep 3): Typles
9de lesuur: 5des: Voorbereiding Parijs
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KALENDER
wo 15/02 3de+4deu: 1LAf: Leefsleutelproject 5

2des: Aquafin (3 lesuren)
5des : Sprankeldag
6des : Franse film
12.15u-15u: SBC-raad
Vlaamse Fysica Olympiade: 2de ronde

do 16/02 Dikke truiendag – Dag van de verandering
2des: Aquafin (3 lesuren)
Vm: MST: 3Lab
8ste+9de lesuur: 6des-8u WI: UniMath 2011-2012: “Integralen, behoudswetten en de planim-
eter” door Koen Struyve, docent UGent
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 17/02 MST: Selectieve onderzoeken
3de+4deu: 1LAd: Leefsleutelproject 5
3de+4deu: 1LAe: Leefsleutelproject 5
2des: Aquafin (3 lesuren)
2des: Haven Antwerpen (1/3)
1ste graad: Rapport
6des: 100 dagen
Europaclub 2 - Comeniusproject “Equilibrium - balance between past, present and future”: 
Terug uit Waiblingen Duitsland

za 18/02

zo 19/02

ma 20/02 Krokusvakantie tot en met 26 februari 2012
6des: KV Italiaans: Excursie Rome (t.e.m. 24 februari)

ma 27/02 KDOO-dag
13u: LLR3
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 28/02 KDOO-dag
Vm: MST: 3WEa
4des: Oefening Busevacuatie (1/2 lesuur)
13.20u: Startvergadering Barcelona + Bijeenkomst niet-Barcelonagangers
5des: Keuzevak tot en met 15.50u
5ECMTa: Aankomst leerlingen Rodez – Frankrijk (internationaliseringsproject 5des)
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 29/02 Vlaamse Chemie Olympiade: 2de ronde

do 1/03 Vm: MST: 3WEb
Nm: MST: 1LAf
4LAb-4WEc: Vertrek naar Roende Denemarken (internationaliserings-project 4des)
6des: Keuzevak tot en met 15.50u, behalve voor 6des met 8u wiskunde
8ste+9de lesuur: 6des-8u WI: UniMath 2011-2012: “Integralen, behoudswetten en de planim-
eter” door Koen Struyve, docent UGent
4des: Rapport
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 2/03 4GL-4EC4b-4c-5a-4HWa-b-c: Excursie Amsterdam
4EC4a-5b-4LAa-c-4WEa-b: Excursie Antwerpen
1ste-3de graad-3des: Rapport
6des: Infoavond met oud-leerlingen
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SBC IN HET NIEUWS!

Bekijk ook zeker het nieuwsfragment. 

Een link vind je op onze website www.sbcollege.be
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Sint-Bernarduscollege

ANTWOORDSTROOKJES 

Naam: …………………….................……......    Klas: …….....………. Nr: ..........

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op dinsdag 31 januari 2012 ondertekend aan de klassenleraar
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.

INFORMATIEAVOND OUDERRAAD: ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN 

Wij zullen met ....... personen aanwezig zijn op de informatieavond op dinsdag 7 februari om 20 uur.


