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Beste ouders,
Nu het ritme van elke dag hervat wordt, willen we u al een
eerste, korte versie van onze nieuwsbrief bezorgen.
Zo willen we u ook tijdens het schooljaar op de hoogte
houden van de weetjes en grotere gebeurtenissen op onze
groene school.
De ontwikkeling van uw zoon of dochter staat voor ons
centraal. We vertrouwen er op dat we hieraan samen met u
kunnen en mogen bouwen.
De goede zorgen van de titularis en onze goed
uitgebouwde leerlingenbegeleiding willen hiervoor borg
staan.
We wensen u en al onze leerlingen alvast een gezegend
schooljaar en vooral ook een school waarin onze jongeren
zich thuis mogen voelen.

Directeur
F. Dupont

PAGINA 1

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

KALENDER
VR. 07/09

1ste lesuur: startviering in de Heilig Kruiskerk te Stekene n.a.v.
het begin van het schooljaar

VR. 14/09

Inrijmoment ‘Veilige fietsroute’ (i.s.m. gemeente Stekene)

DI. 18/09

Hele dag: Excursie Saefthinge voor alle eerstejaars/

DO. 27/09

Avond: Start nachtwandeling voor de tweede graad
(keuze-activiteit sportdag)

VR. 28/09

Hele dag: sportdag

MA. 01/10

Vrijaf: facultatieve verlofdag Scholengemeenschap.

DO. 04/10
VR. 05/10

Rapport 1 voor alle leerlingen
17u -19.30u: oudercontact 1ste jaar
19.30u – 21.30u: info-avond 2de en 4de jaar
14u: toneelvoorstelling ‘Othello’ van Laïka voor 5 en
6bCVSa

DI. 16/10

14u: toneelvoorstelling ‘Exit’ van De Maan voor 6bCVSa.

MA. 22/10

8.25u – 10.05u: Tussentijds examen Nederlands – 1MWa/b +
1HAa + 1Na
8.25u – 10.05u: Tussentijds examen wiskunde – 1MWa/b +
1HAa + 1Na
8.25u – 10.05u: Tussentijds examen Frans – 1MWa/b + 1HAa
+ 1Na
Rapport 2 voor alle leerlingen
NM: Vrijaf – klassenraden

DI. 23/10
WO. 24/10
VR. 26/10
MA. 29/10

Start herfstvakantie

DI. 06/11

VM: Toneelvoorstelling ‘Romeo en Julia’ van D&A Kollektief
voor 3+4ASO
NM: Toneelvoorstelling ‘Romeo en Julia’ van D&A Kollektief
voor 3+4BSO

ZO. 11/11

Eethappening oudercomité – meer info volgt

VR. 30/11

11.30u – 13.30u: ‘Boterhammen in de bib’ voor 3ASO/HA –
Auteurslezing Dirk Bracke en Rob Baetens – I.s.m. de P.O.B.
van Stekene

ZO. 09/12

Eucharistieviering en receptie n.a.v. O.L.V.-Onbevlekt
Ontvangen – meer info volgt

MA. 04/02

Vrijaf voor leerlingen – pedagogische studiedag

ZO. 05/05

10u-17u: Infodag – rondleidingen voor nieuwe leerlingen

DI. 25/06

Avond: Promotieplechtigheid laatstejaars
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REIS OOSTENRIJK – FOTOREPORTAGE
Naar jaarlijkse gewoonte genoten de leerlingen van de eerste graad
begin juli van een week Oostenrijk onder begeleiding van gemotiveerde
leerkrachten. Thierbach blijft de vertrouwde bestemming. Een
fotoreportage.
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KORT NIEUWS
INTERNET
Tijdens de eerste week van de vakantie werd het schooldomein
opengelegd om nieuwe bekabeling voor het schoolnetwerk aan te
leggen. De Technische Dienst en de Interne Dienst voor Veiligheid en
Bescherming staken de handen uit de mouwen en de koppen bij elkaar
om deze werken zo vlot en correct mogelijk te laten verlopen. Alles werd
gefotografeerd en opgemeten om nieuwe leidingplannen te kunnen
tekenen en documenteren. Leerlingen en personeel gebruiken vanaf nu
snellere en efficiëntere netwerk- en internetverbindingen.

LOKALENBLOK 40 OPGEFRIST
De lokalenblok 40, ook wel de ‘Polenlaan’ genoemd, kreeg tijdens de
zomervakantie een opfrisbeurt. Een nieuwe verflaag, nieuwe verlichting
en de installatie van multimedia in alle klassen zorgen ervoor dat de
lessen nog aangenamer verlopen.
Dank aan het onderhoudspersoneel en de jobstudenten!

OUDERCOMITÉ
Onze school heeft een bruisend oudercomité o.l.v. Mireille Merckx, de
mama van Paulien uit 4EAa. De eethappening en het Valentijnsontbijt
voor de leerlingen zijn voor hen de hoogtepunten van het schooljaar.
Nieuwe leden zijn steeds welkom. Interesse? Contacteer dan de school
voor meer informatie.

NIEUWE LEERLINGEN
110 nieuwe leerlingen is de balans van een zomer inschrijven. Een
bijzonder mooi cijfer. 110 nieuwe jongeren en hun ouders kozen voor een
onderwijstraject in onze school. Wij danken hen voor het vertrouwen!
WELKOM!
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