
JANUARI 2010 

Beste ouders, beste leerlingen 

Graag begin ik de nieuwsbrief van januari met onze beste wensen, maar  

een dramatische gebeurtenis  stuurt al mijn gedachten.  De school werd 

de eerste dag van de kerstvakantie, zaterdag 19 december, diep getroffen 

door het overlijden van Matthieu Cassaert, een leerling uit onze tweede 

moderne. Matthieu werd op maandag 7 december aangereden, in allerijl 

overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent, maar ondanks alle 

zorgen overleed hij er ten gevolge van een gecompliceerde schedelfrac-

tuur.  

Op donderdag 24 december namen we afscheid van Matthieu. Ook langs 

deze weg bieden we het gezin onze diepste deelneming aan. 
Thierry Godefroidt, 

 directeur  

 

 

 

 

Matthieu 

Jouw zonnetje gaat onder 

In de zee van ons verdriet 

De nacht is niet te peilen 

Ook onze rust is zoek 

Waar blijf je, lieve Matti 

 

Je bent niet te beschrijven 

Je gaf, met kleine dingen 

Je sprak met lieve woordjes 

Je liet ieders hart smelten  

Met die blinkende oogjes 

Je blozende wangen 

Je lieve glimlach 

 

We zullen je heel erg missen liefste Matti 

Ons hart laat je nooit meer los 

 

Papa, Mama, Christophe en Thomas 

Matthieu Cassaert 

9 september 1996 – 19 december 2009 



WAT KAN IK U NOG BETER WENSEN? 
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een onbeschreven blad, niet meer voor lang 

ook nu een jaar met wensen 

alles heel gewoon, met mate, maar wie weet 

dit jaar wat dieper, wat intenser 

wat minder individualisme of eigengereidheid 

wat meer dienstbaarheid en collegialiteit  

wat minder blufpoker of stoerdoenerij 

wat meer bescheidenheid en nederigheid 

wat minder gemopper en negativiteit 

wat meer verdraagzaamheid, 

presentie en positieve ingesteldheid 

lerend, vormend, eisend, attent 

voorbeeldig, loyaal van harte 

dromend van Utopia, idealistisch 

genietend van eenvoud, harmonie en rust 

met gevoel voor humor, relativeringsvermogen 

het heilig vuur, laaiend enthousiasme 

passie en oprecht engagement 

empathie en sociale bewogenheid 

solidariteit en zorgzaamheid 

eerlijkheid boven al 

eerlijk met jezelf 

eerlijk met de ander 

eerlijk met het goede, schone, ware 

eerlijkheid met God 

kracht om toppen af te dalen 

en steeds opnieuw te bestijgen 

kracht om keer op keer te beginnen 

en steeds jezelf te overwinnen 

kracht om af en toe tot rust te komen 

en je in stilte oprecht te bezinnen 

geloof in de goede afloop der dingen 

in je welgemeende daden van gisteren 

in je groeikracht van vandaag 

in de bouwstenen voor morgen 

op weg naar een hoopvolle toekomst 

vol vertrouwen in de kracht van het Geloof 

in de kracht van de Hoop 

in de kracht van de Liefde 

Laat die Liefde je leven leiden! 

 

De directie wenst iedereen een gezond en gelukkig jaar. 

http://www.sbcollege.be/
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Op zaterdag 30 januari is er een oudercontact voor alle leerlin-
gen. Dit vindt plaats in onze sportzaal die u het best via de Meinaert 
kan bereiken. Op die dag zullen alle leerkrachten aanwezig zijn. 

Omdat we meer dan 1600 ouderparen verwachten, begrijpt u onge-
twijfeld dat dit oudercontact heel wat organisatorisch werk vergt. 
Mogen we u vragen het strookje achteraan deze nieuwsbrief in te 
vullen en dit uiterlijk op vrijdag 8 januari, door uw kind aan de klas-
senleraar te laten bezorgen ? Om praktische redenen is het ook on-
mogelijk om een afspraak met meer dan drie leerkrachten te maken. 
U kan die dag ook alle verloren voorwerpen bekijken, mis-
schien vindt u iets terug wat uw zoon of dochter al lang geleden ver-
loor. 

OUDERCONTACT  
een onbeschreven blad, niet meer voor lang 

ook nu een jaar met wensen 

alles heel gewoon, met mate, maar wie weet 

dit jaar wat dieper, wat intenser 

wat minder individualisme of eigengereidheid 

wat meer dienstbaarheid en collegialiteit  

wat minder blufpoker of stoerdoenerij 

wat meer bescheidenheid en nederigheid 

wat minder gemopper en negativiteit 

wat meer verdraagzaamheid, 

presentie en positieve ingesteldheid 

lerend, vormend, eisend, attent 

voorbeeldig, loyaal van harte 

dromend van Utopia, idealistisch 

genietend van eenvoud, harmonie en rust 

met gevoel voor humor, relativeringsvermogen 

het heilig vuur, laaiend enthousiasme 

passie en oprecht engagement 

empathie en sociale bewogenheid 

solidariteit en zorgzaamheid 

eerlijkheid boven al 

eerlijk met jezelf 

eerlijk met de ander 

eerlijk met het goede, schone, ware 

eerlijkheid met God 

kracht om toppen af te dalen 

en steeds opnieuw te bestijgen 

kracht om keer op keer te beginnen 

en steeds jezelf te overwinnen 

kracht om af en toe tot rust te komen 

en je in stilte oprecht te bezinnen 

geloof in de goede afloop der dingen 

in je welgemeende daden van gisteren 

in je groeikracht van vandaag 

in de bouwstenen voor morgen 

op weg naar een hoopvolle toekomst 

vol vertrouwen in de kracht van het Geloof 

in de kracht van de Hoop 

in de kracht van de Liefde 

Laat die Liefde je leven leiden! 

 

De directie wenst iedereen een gezond en gelukkig jaar. 

Naar jaarlijkse gewoonte richten we ook dit schooljaar een tombola in. De 
opbrengst gaat volledig naar de verfraaiing van de schoolaccommoda-
tie, want ook in de toekomst willen we in de beste omstandigheden onder-
wijs en opvoeding aan onze leerlingen bieden. 

Begin januari wordt de tombola opgestart en de trekking vindt plaats op 3 
maart 2010. Ook dit jaar zorgt de school voor een prijzenpot met waardevol-
le prijzen.  

Uit het verleden weten we dat bepaalde ouders, meestal vanuit hun beroeps-
activiteiten, willen meehelpen bij het samenstellen van die prijzenpot. In-
dien er ouders zijn die ook dit jaar op deze vrijblijvende vraag wensen in te 
gaan, willen we hen vragen via het strookje achteraan de nieuwsbrief ons 
hiervan op de hoogte te brengen. 

TOMBOLA 

Elk jaar vieren Vlaanderen en Nederland op de laatste 
donderdag van januari Gedichtendag. Op donderdag 
28 januari staat poëzie een dag lang in het zonnetje en 
traditiegetrouw plaatst ook het Sint-Bernarduscollege 
daar de schouders onder. We kiezen dit jaar voor een 
school vol poëtische posters en een poëziewedstrijd. 

Het thema van de elfde Gedichtendag is Over de grens. 
Dit thema kozen we ook voor de poëziewedstrijd, waar-
aan zowel leerlingen als ouders kunnen deelnemen. 
In het wedstrijdformulier (zie Smartschool) vindt u alle 
praktische informatie.  

De winnaars van de poëziewedstrijd kunnen op donder-
dag 28 januari hun prijzen in ontvangst nemen.  

Wij hopen op een massale deelname. Laat de muze u in-
spireren, kruip in uw pen en schrijf de mooiste poëtische 
verzen ooit.  

GEDICHTENDAG 

OP DE PLANK 

Voor een uitgebreide kalender, zie  Smartschool! 

http://www.sbcollege.be/
http://sbc.smartschool.be
http://sbc.smartschool.be


In 2008 dook het aantal verkeersdoden voor het eerst in 43 jaar onder de 1000. Het aantal ge-

wonden lag op ongeveer 65000. Maar dit blijven zware cijfers en met een kleine inspanning van 

ons allemaal kunnen deze in de toekomst nog sterk dalen. 

XIU 

In de week van 20 januari sluit het SBC aan bij de actie 
van XIU (lees: “ik zie u”), een West-Vlaamse organisa-
tie. Zie ook: 

 www.xiu-jtvoi.tk 

 www.sngz.be/activiteiten/XIU/XIU-home.htm 

De school maakt hiermee een duidelijk statement dat 

elke leerling zich zichtbaar en op die manier ook veilig 
in het verkeer hoort te begeven. Er wordt voor elke leer-
ling een reflecterende armband voorzien. 

ACTIE VAN DE LLR 

Kom gedurende de hele week (tussen 18 en 22 januari) in fluorescerende kledij 
naar school, verzamel 5 stempels op jouw ‘fluo-kaart’ en maak kans op één van 
de 5 prijzen! 

MET FLUO EN DIKKE TRUI 

WEEK VAN HET FLUO: TUSSEN 18 EN 22 JANUARI 

Ook al werd Kopenhagen geen succes, toch blijft het Kyoto-verdrag gelden en moet de CO2-
uitstoot verder naar beneden. Ook onze school wil daaraan meehelpen en één van de bijdragen is 
de „Dikketruiendag’. 

Omdat het Sint-Bernarduscollege geen gewone school is, doen we twee dagen lang een dikkere 
trui aan: op donderdag 11 en vrijdag 12 februari gaat de verwarming aanzienlijk lager tot 
zelfs helemaal uit. Enfin, we hopen dat dit jaar toch waar te maken, want de voorbije jaren bleek 
de verwarming toch eventjes gedraaid te hebben. Het D-blok kan om technische redenen helaas 
niet meedoen. 

DIKKETRUIENDAG is een initiatief van de Vlaamse Overheid dat al voor de vijfde maal wordt 

georganiseerd, zie www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag. 

DIKKETRUIENDAGEN: 11 EN 12 FEBRUARI 
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AMAI, MIJN (H)OREN 

Geluid werkt met momenten aanstekelijk. Het bezorgt je dan een 
goed humeur maar het heeft ook zijn negatieve kantje. Als geluid 

lawaai wordt, lopen onze oren en dus ook ons horen, gevaar. Om-
dat lawaai went, wordt de gehoorschade pas later duidelijk, als 
het al te laat is.  

Door te luide muziek op fuiven en festivals en verkeerd gebruik van 
mp3-spelers stapt een flink deel van onze jongeren straks doof of 
slechthorend door het leven. Goed nieuws voor verkopers van 
hoorapparaten, slecht nieuws voor de gezondheidszorg. Maar voor-
al de hoogste tijd voor meer bewustwording en preventie. 

 

OUDERRAAD ORGANISEERT  VOORDRACHT 

In de voordracht ‘De doofpotgeneratie’ windt prof. dr. Bart Vinck er geen doekjes 

om.  Deze voordracht, georganiseerd door de ouderraad, vindt plaats op donderdag 11 fe-

bruari om 20.00 uur  in resto 3 van het SBC. Toegang gratis! Iedereen van harte 

welkom! 

 
BART VINCK  

is doctor en voltijds docent in de audiologie aan de 

Universiteit Gent alsook directeur van het revalida-

tiecentrum "Ter Sprake".  

Hij werkte mee aan een aantal boeken en publiceer-

de talrijke artikels in nationale en internationale 

tijdschriften.   

Verder is hij verbonden als gastprofessor aan de Ho-

geschool Gent en doceert hij aan universiteiten in 

het buitenland (Nederland, Italië).   

Hij is actief betrokken bij onderzoeksprogramma's 

in binnen- en buitenland, ligt aan de basis van een nieuw internationaal gehoorbeschermings-

programma (Hearing Coach). Hij richtte als eerste een tinnituskliniek op in België. 

 
WIST U DAT? 

 lawaai een drug is waar jongeren massaal voor vallen want 

van luide muziek op fuiven en festivals krijgen ze een kick; 

 in 2010 reeds 1 op 5 (=20 %) van de jongeren tussen 3 en 

17 jaar gehoorschade heeft; 

 in ons land al ruim 300.000 mensen gehoorproblemen 

hebben als gevolg van luide muziek; 

 lawaai hoge bloeddruk en hartaandoeningen veroorzaakt; 

 zwangere vrouwen discotheken best mijden want hun buik 

amper 5 decibel dempt; 

 … 
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CULTUUR MET EEN GROTE C 

FILM: DE BRIEF VOOR DE KONING 

In het kader van de lessen Nederlands bekijken de leerlingen op 

woensdag 20 januari (behalve 1MOb, d, e, h op woensdag 27 

januari) op school de film De brief voor de koning naar het ge-

lijknamige boek van Tonke Dragt.   

Dit is een verhaal uit de middeleeuwen, toen er nog ridders wa-

ren. Een film over de ware betekenis van liefde, vriendschap, 

trouw en moed. De 16-jarige schildknaap Tiuri zet zijn toekomst 

als ridder op het spel: hij moet een uiterst geheime brief aan de 

koning van Unauwen bezorgen.  Zijn avontuurlijke tocht leidt 

hem door bergen, bossen en dalen, waar hij struikrovers, een 

kluizenaar, een wijze koning en zijn onbetrouwbare rivaal ont-

moet. Het gevaar ligt altijd op de loer. Tijdens deze tocht wordt 

Tiuri‟s moed, trouw en  verantwoordelijkheidsgevoel voortdu-

rend op de proef gesteld en zonder het te beseffen, groeit Tiuri 

op van jongen tot man, van schildknaap tot ridder. 

Aan de hand van verwerkingsopdrachten wordt de film uitvoe-

rig besproken tijdens de lessen Nederlands. 

BEZOEK AAN HET MIM 

In het kader van de lessen muzikale opvoeding gaan we met alle 

eerstejaars naar het MIM (Muziekinstrumentenmuseum) in 

Brussel. In het prachtige Old England-huis van Emile Horta zoo-

men we tijdens een rondleiding in op een aantal instrumenten. 

De gids gaat een dialoog aan met de jongeren en bouwt samen 

met ons zijn verhaal op. We luisteren actief naar muziek en put-

ten daarbij uit diverse genres. Naast het bekijken van enkele 

stukken uit de collectie kunnen we met de leerlingen ook instru-

menten van de educatieve dienst aanraken, uit elkaar halen en 

natuurlijk ook bespelen. Het wordt een unieke ervaring! 

Praktisch: 

 Vertrek om 7.45 uur op school en terugkomst tussen 12.30 en 

13.00 uur afhankelijk van de verkeersdrukte. 

op woensdag 20/1: 1MOb, d, e, h 

op woensdag 27/1: 1MOa, c, g, j 

op woensdag 3/2: 1LAb, c, d, e 

op woensdag10/2: 1LAa, 1MOf, i 

 De richtprijs bedraagt 15 euro en wordt vereffend via de schoolrekening. 
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VERKEERSEDUCATIE 

 

't Voorbije jaar is volgeschreven 

we klappen 't oude boek maar dicht 

herinnering mag blijven leven 

als klein verhaal of stil gedicht. 

't is goed op verse blanco bladen  

iets moois te schrijven voor elkaar: 

geluk in woorden en daden 

en vriendschap voor het nieuwe jaar! 

 

In het secundair onderwijs heeft verkeerseducatie nog niet dezelfde positie als in het basisonder-

wijs. Vele jongeren komen pas opnieuw in contact met verkeersopleiding als ze het theoretische 

examen willen afleggen voor het behalen van een rijbewijs voor de bromfiets of de auto. 

Met de invoering van vakoverschrijdende eindtermen verkeer en mobiliteit in januari 2002 is een 

eerste stap gezet om deze tekortkoming in de opleiding van deze verkeersdeelnemers weg te wer-

ken. 

Ook de politie richt zich sinds enkele jaren tot de leerlingen van het secundair onderwijs want jon-

geren, ouder dan 12 jaar, worden zeer actieve verkeersdeelnemers. Zij moeten zich verder ver-

plaatsen om naar school te gaan en hebben een druk sociaal leven dat tal van verplaatsingen met 

zich meebrengt. Het merendeel maakt dan ook gebruik van diverse vervoersmiddelen zoals de 

fiets, de bromfiets, het openbaar vervoer en uiteindelijk de auto. 

Om onze leerlingen beter voor te bereiden om zich (alleen) in het verkeer te begeven, voorziet de 

politie infosessies voor alle klassen van het eerste, derde en vijfde jaar. De inhoud is telkens afge-

stemd op hun leeftijd en verplaatsingspatroon.  

 Voor het eerste jaar is er een sessie “Alles i.v.m. de fietser”. 

 Voor het derde jaar is er een sessie  “Alles i.v.m. de bromfietser”. 

 Voor het vijfde jaar is er een sessie “Alles i.v.m. snelheid”. 

De sessie vindt plaats tijdens de lesuren gedurende de eerste twee weken van januari. Voor de 

precieze datum en uur verwijzen we naar de kalender. 

VERKEERSEDUCATIE 

7 

http://www.sbcollege.be/


  

IN DE KIJKER 

Soms blijken leerlingen ongewettigd afwezig uit „onwetendheid‟. Om in orde te zijn met de verze-

kering én de reglementering op de leerplicht dienen volgende afspraken gerespecteerd te worden. 

ALGEMEEN 

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en 

met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezin-

ningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook 

als ze verschillende dagen in beslag nemen (bv. reis Parijs, project internationalisering). Ze ge-

ven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent ook dat je hieraan 

moet deelnemen. 

Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school, dit is ten laatste 

om 08.25 uur. 

Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of les-

vervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je ge-

wettigd afwezig kan zijn. 

VIER VORMEN VAN GEWETTIGDE AFWEZIGHEID 

In geval van onvoorziene afwezigheid delen de ouders dezelfde dag (voor 10.00 uur) de re-

den telefonisch of schriftelijk mee. Voor elke afwezigheid, ook al zijn het slechts enkele uren, 

dien je een schriftelijke verantwoording af te geven. Als je na jouw afwezigheid terug op school 

komt, meld je je onmiddellijk aan het leerlingensecretariaat. 

Tijdens één en hetzelfde schooljaar kan ten hoogste vier maal een afwezigheid wegens ziek-

te – voor maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen – door de ouders worden gewettigd. 

Voor elke volgende afwezigheid of een afwezigheid van meer dan 

drie dagen of tijdens een proefwerkperiode zal de school een me-

disch attest vragen. Met nadruk: deze wettiging kan dus alleen 

gebeuren bij een afwezigheid wegens ziekte!  

Voor andere gewettigde afwezigheden en voor afwezigheden om 

persoonlijke redenen gelden volgende afspraken. 

Als je weet dat je wegens „een geldige reden’ de lessen niet kan 

bijwonen, dien je vooraf (dus niet op de dag zelf) de directeur 

daarvan op de hoogte te brengen met een door de ouders ge-

schreven en ondertekende verantwoording. Voorbeelden van een 

geldige reden kunnen zijn: 

 Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant 

of van iemand die bij je thuis inwoont. 

 Het bijwonen van een familieraad. 

 Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank. 

Alle andere afwezigheden (om „persoonlijke, familiale redenen‟) moeten steeds vooraf  (dus 

niet op de dag zelf) worden besproken met de directeur. Deze worden bij voorkeur schriftelijk 

aangevraagd én gemotiveerd. Hij gaat na of deze afwezigheden reglementair zijn en hij beslist of 

hij ze al dan niet aanvaardt. 

AFWEZIGHEDEN 
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ONGEWETTIGD AFWEZIG? 

Een onwettige afwezigheid brengt de „regelmatigheid van de leerling(e)‟ in het gedrang. Een on-

gewettigde afwezigheid heeft conform het schoolreglement een tuchtprocedure tot gevolg.  Wij 

vragen om voor elke afwezigheid de nodige documenten tijdig op school af te geven! 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN 

Soms vragen ouders ons de toestemming voor een bezoek tijdens de lesuren bij een tandarts, 

orthodontist … Omdat deze bezoeken gelijkgeschakeld worden met een doktersbezoek, kan 

een school voorafgaandelijk geen toestemming geven. De school vooraf of op de dag zelf verwit-

tigen en het bezoek nadien wettigen met een medisch attest is rechtsgeldig maar ligt wel niet in 

de lijn met de pedagogische invulling van de leerplicht. We vragen om deze consultaties zo veel 

als mogelijk buiten de lesuren te laten plaatsvinden. 

Wanneer leerlingen door omstandigheden één of meer uren studie hebben, geven ouders 

soms aan hun zoon of dochter de toestemming om thuis te studeren. Dit is niet rechtsgeldig. Als 

ouder kan je alleen een afwezigheid wegens ziekte wettigen. De leerlingen dienen de volledige 

lesdag op school aanwezig te zijn. De school dient in de nodige opvang te voorzien. 

Omwille van het keuzegedeelte telt voor leerlingen van de derde graad één lesdag per week één 

lesuur meer, te weten de dinsdag voor leerlingen van het vijfde jaar, de donderdag voor leerlin-

gen van het zesde jaar (dus tot 16.50 uur). Ook wanneer door omstandigheden de leerlingen dan 

studie hebben, blijven de leerlingen op school tot 16.50 uur. 

Wanneer leerlingen zich tijdens de dag onwel voelen, dienen ze zich steeds aan te melden aan 

het leerlingensecretariaat. Zonder toestemming kan een leerling de school niet verlaten. Niet al-

leen is de leerling ongewettigd afwezig, maar bovenal zal er bij mogelijks ongeval geen beroep 

gedaan kunnen worden op de schoolverzekering. 

VERDERE REGLEMENTERING 

Deze en andere afspraken m.b.t. de  gewettigde en ongewettigde afwezigheden vind je terug in 

ons schoolreglement (p. 9-14). Dit kan je downloaden in pdf-versie op www.sbcollege.be of op 

http://sbc.smartschool.be . 

IN DE KIJKER (vervolg) 
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KALENDER 

ma 4-1 2°u: 1LAb: verkeerseducatie door de federale politie 

  3°u: 1LAa: verkeerseducatie door de federale politie 

  4°u: 1LAc: verkeerseducatie door de federale politie 

di 5-1 2°u: 1MOa: verkeerseducatie door de federale politie 

  3°u: 1LAe: verkeerseducatie door de federale politie 

  4°u: 1LAd: verkeerseducatie door de federale politie 

  6°+7°u: 1LAc: leefsleutelproject 4 

  6°+7°u: 1LAe: leefsleutelproject 4  

woe 6-1 3°+4°u: 1LAa: leefsleutelproject 4 

  12.30u-16.00u: remediëringstesten  

do 7-1 2°u: 1MOe: verkeerseducatie door de federale politie 

  3°u: 1MOf: verkeerseducatie door de federale politie 

  4°u: 1MOg: verkeerseducatie door de federale politie 

  Vm: MST: 1MOd 

  7°+8°u: 1LAb: leefsleutelproject 4 

vrij 8-1 2°u: 1MOh: verkeerseducatie door de federale politie 

  3°u: 1MOi: verkeerseducatie door de federale politie 

  4°u: 1MOj: verkeerseducatie door de federale politie 

  3°+4°u: 1LAd: leefsleutelproject 4 

ma 11-1 Start SBC-tombola 

  Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  16.00u: typles 

di 12-1 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  2°u: 1MOc: verkeerseducatie door de federale politie 

  3°u: 1MOb: verkeerseducatie door de federale politie 

  4°u: 1MOd: verkeerseducatie door de federale politie 

  16.00u: typles 

woe 13-1 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  12.30u-16.00u: remediëringstesten 

do 14-1 Vm: MST: 1MOe 

  Inhaalproefwerken (indien nodig) 

vrij 15-1 Vm: MST: 1MOf 

  Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  Rapport 

ma 18-1 16.00u: typles 

di 19-1 16.00u: typles 
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KALENDER (vervolg) 

woe 20-1 LLR: Fluodag 

  1°+2°u: (1/2): film 

  3°+4°u: (1/4): film 

   1MOb-d-e-h: bezoek MIM Brussel 

  12.30u-16.00u: remediëringstesten 

do 21-1 Vm: MST: 1MOg 

vrij 22-1 Rapport 

di 26-1 Vm: MST: 1MOh 

woe 27-1 1MOa-c-g-j: bezoek MIM Brussel 

   1MOb - d - e - h: film 

do 28-1 20.00u: Ouderraad 

vrij 29-1 8.30u: alle leerlingen, behalve wie LO heeft: VAD-bevraging (1 lesuur) 

  10.30u: leerlingen die LO hadden het 1ste lesuur: VAD-bevraging (1 lesuur) 

  Rapport 

za 30-1 Oudercontact 

ma 1-2 16.00u: typles 

di 2-2 Vm: MST: 1MOi 

  16.00u: typles 

woe 3-2 1LAb-c-d-e: bezoek MIM Brussel 

do 4-2 Vm: MST: 1MOj 

  Rapport 

vrij 5-2 Pedagogische studiedag 

ma 8-2 1°+2°u: 1LAe: leefsleutelproject 5 

  16.00u: typles 

di 9-2 Vm: MST: S+A 

  1°+2°u: 1LAd: leefsleutelproject 5 

  16.00u: typles 

woe 10-2 1LAa - 1MOf-i: bezoek MIM Brussel 

do 11-2 Dikke truiendag 1 

  1°+2°u: 1LAc: leefsleutelproject 5 

  10.00u: dans je warmmoment 

  20.00u: Infoavond ouderraad: Prof. Bart Vinck, “De doofpotgeneratie” 

vrij 12-2 Dikke truiendag 2 

  1°+2°u: 1LAa: leefsleutelproject 5 

  7°+8°u: 1LAb: leefsleutelproject 5 

  Rapport 

ma 15-2 Krokusvakantie t.e.m. zondag 21-2 11 
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STROOKJES NIEUWSBRIEF JANUARI 

VOORNAAM LL:         KLAS:   1 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF   

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. 

(handtekening onderaan) 

OUDERCONTACT 

………………………………………………………………………………….…………………………..……….,  ouder(s) van   

……………………………….………..…………………………………………….…….……..., uit (klas  1………....………)  

- kom(en) naar het oudercontact van 30 januari 2010* 

 bij voorkeur in de voormiddag (9 - 12 uur)* 

 bij voorkeur in de namiddag (13.30 - 17 uur)* 

en wens(en) volgende leerkrachten te spreken (niet de klassenleraar): 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

 en wens(en) een lid van de ouderraad te spreken* 

- kom(en) niet naar het oudercontact.* 

Indien u meer kinderen op onze school heeft, wil dan hieronder hun namen en klassen vermelden 
en ook het aantal strookjes dat u hebt ingediend. 

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

* schrappen wat niet past 

Handtekening ouder(s): 

 

Gelieve dit blad ten laatste op vrijdag 8 januari 2010 ondertekend aan de klassenleraar te-

rug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  

TOMBOLA 

Ik,  ………………………………………………………………………………….………………………………….,  ouder van 

……………………………….………..………………………………………….…….……..., uit (klas  1 ………....………),  

(bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………………..…………),  

adres + tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

wil graag bijdragen tot de tombola door het schenken van volgende prijs: 

................................................................................................................................................... 

 wordt meegebracht naar de school* ( graag vóór 15 januari 2010) 

 wenst dat de prijs wordt afgehaald* 


