Kerstnieuwsbrief
Beste ouders en leerlingen
De eerste proefwerkenperiode van dit schooljaar is achter de rug. Tijdens een extra oudercontact
op donderdagavond 9 januari krijgt u vrijblijvend de kans om bij de vakleerkrachten de resultaten
te bespreken. U kan hiervoor het strookje dat u bij het rapport vindt, invullen en op maandag 6
januari weer meegeven met uw zoon of dochter. Wie na de kerstvakantie iets wil wijzigen omtrent
maaltijden of bus- en autovervoer, komt dit op maandag 6 januari op het secretariaat melden.
Bekijk ook alvast de menu’s voor januari op de website van de school.
Hieronder kan u een kort overzicht lezen van de voorbije activiteiten op onze school.
 De maanden oktober en november stonden in het teken van Rode Neuzen Dag.
De leerlingen van 4 EC en peersupport organiseerden tal
van
activiteiten
zoals
cuberdon-,
goodiesen
hotdogverkoop, de workshop cupcakes versieren, een
heuse filmvoorstelling en een DJ- sessie op school. Op 25
november kwam DJ Vincent Fierens van de muziekzender
Q-music langs met zijn piano. Léonie (1Ae) begeleidde het
schoolkoor op de piano en ze brachten samen het nummer
‘You say’ van Lauren Daigle. De hele school kleurde die
dag rood. Onder persbelangstelling van HLN volgde op 29
november over de middag de slotshow. Het schoolkoor
zong een allerlaatste keer het Rode Neuzen lied. De
spanning werd opgebouwd… en ten slotte werd vol trots
meegedeeld dat een mooie som van 779,57 EUR kon
worden geschonken aan de organisatie Rode Neuzen Dag.
Bedankt aan iedereen die steunde en meewerkte aan de
verschillende acties.
 De grootouders van de leerlingen van 3VV werden op 22 oktober hartelijk ontvangen in
het polyvalent lokaal van onze school. Ze genoten van heerlijke hapjes en bijpassende
drankjes. Samen met hun kleinkinderen, speelden ze het ‘intergenerationeel spel’. Zo
leerden ze allen spelenderwijs veel bij over het verleden van hun grootouders. Volgend
schooljaar verwelkomen wij hen heel graag opnieuw! Ook de grootouders van de leerlingen
van 4VV werden op 7 november verwacht op een gezellige receptie met hapjes en
drankjes. Ze kregen ook een rondleiding op school en speelden heel enthousiast het spel
‘ Wie ben ik?’ Iedereen vond het een geslaagde voormiddag!
 Donderdag 24 oktober namen onze eerstejaars deel aan de workshop Fire Up. Tijdens de
lessen geschiedenis leerden ze al heel wat over het leven van de prehistorische mens.
Deze workshop was dan ook het ideale moment om al die info echt in de praktijk om te
zetten. De leerlingen maakten vuur, leerden silex bewerken, gingen op jacht met speer en
speerdrijver en leefden zich creatief uit in het maken van een rotstekening. Het was een
boeiende en leerrijke ervaring!
 Op donderdag 7 november trokken de leerlingen van 4STW in het kader van de IO-lessen
naar het asielcentrum te Wingene. Ze kregen er een presentatie over migratie en
vluchtelingen, de asielprocedure in België en de opvang van asielzoekers. Ze sloten de
namiddag af met een rondleiding in het hoofdgebouw en op het terrein.
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 Op vrijdag 8 november trokken we met alle tweedejaars richting Antwerpen voor het
grootste boekenevenement van het land: de Boekenbeurs. Ze maakten er in de
voormiddag kennis met een aantal auteurs en illustratoren en kregen een antwoord op al
hun vragen: Hoe begin je aan het schrijven van een boek, duurt dat lang, waar haal je
inspiratie, hoe breng je je boek op de markt...? Tijdens een voorleesmoment leerden ze het
oeuvre van de verschillende schrijvers wat beter kennen.
Na de lunchpauze snuisterden de leerlingen in de verschillende hallen vol met boeken en
verdiepten ze zich in strips, biografieën, romans, graphic novels, thrillers, kookboeken en
nog zoveel meer.
 Op dinsdagmiddag,12 november, kregen we een heel slimme en knappe labrador op
bezoek. Haar baasje, Deborah Maerschalck, is blind en kwam ons vertellen hoe belangrijk
een blindgeleidehond is. De leerlingen luisterden heel geboeid naar haar verhaal. Tipsy
helpt Deborah in het verkeer en zorgt ervoor dat ze de juiste bus neemt.
Graag zouden we met onze school ook ons steentje bijdragen aan de spaaractie van
plastic dopjes voor de opleiding van blindgeleidehonden. We hopen dat er massaal dopjes
worden binnengebracht!
 Op 1 september zijn we op onze school gestart met het keuzegedeelte STEM in de klassen
1Ac en 1Ad. Nadat de leerlingen in een aantal lessen
de beginkneepjes van het vak ICT leerden, mochten
ze starten met hun eerste grote project ‘Lego
Mindstorms’. Ze vonden het dan ook een heuse
uitdaging om, op zondag 24 november, deel te nemen
aan de ‘superwijze STEM-wedstrijd First Lego League
regiofinale’ in de hogeschool Vives te Kortrijk.
3 belangrijke onderdelen moesten worden verdedigd:
robot design, project en core values. Ondanks de
beperkte voorbereidingstijd mochten we trots zijn op
ons topteam!
 In de lessen gezondheid & welzijn en voeding hebben de leerlingen van 3VV, in functie van
het gezondheids- en welzijnsbeleid op onze school, het project soep soeper soepst
uitgewerkt. Ze creëerden affiches, berekenden de kostprijs, maakten de soep en deelden
deze uit aan alle leerlingen en leerkrachten van de school.
 Het hele schooljaar door werken we rond het jaarthema ‘Een koffer vol…’ De maand
november stond in het teken van herinneringen. Leerkrachten zochten foto’s uit hun
kindertijd, nostalgie ten top! Alle klassen waagden hun kans om de foto’s aan de juiste
leerkracht te linken. De leerlingen van 3VV slaagden erin om heel wat leerkrachten te
herkennen! Zij wonnen allemaal een bakje friet met mayonaise.

In december, een drukke maand waar leerlingen en leerkrachten zich samen voorbereiden
op de proefwerken, zetten we de ‘(ont)spanning in de kijker. De peercrew geeft de
leerlingen een duwtje in de rug door hen persoonlijk aan te moedigen met volgende slogan:
‘Jij hebt heel wat in je mars’. Na de spanning komt de ontspanning, fijne kerstvakantie aan
allen.
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Wij wensen u een deugddoende vakantie toe,
fijne kerstdagen en een vreugdevol 2020!
Directie en leerkrachten

De school is open op 23/12 van 9u-12u en van 13u-17u30 en op 3/01 van 9u-12u.
Het VCLB Trikant is open op 23/12 van 8u30-12u en van 13u-18u en op 3/01 van 8u30-12u
en van 13u-16u.

Kerstvakantie van 21/12/2019 tot en met 5/01/2020
Activiteiten en data
6 januari

Geen avondstudie

9 januari

Oudercontact 16u45-19u (invulstrookje bij het rapport)

13 januari

Uitzonderlijk geen autovervoer om 16u35

15 januari

Junior Wiskunde Olympiade voor 2de graad ASO om 13u

22 januari

Start Tiener-techniekacademie voor 5de en 6de leerjaar

23 januari

Cultuurdag

24-25 januari Peersupport weekend
27 januari

Vrije dag

30 januari

Gedichtendag

31 januari

STEM Olympiade voor 2MW

6 februari

Voormiddag: medisch onderzoek voor 3STW

11 februari

3VV naar serviceflats (VM) + Dikketruiendag

12 februari

Start Junior-techniekacademie voor 3de en 4de leerjaar

12 februari

Infonamiddag voor alle leerlingen van het zesde leerjaar

20 februari

10u tweede graad voorstelling 'Dethleff' in Tielt
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Krokusvakantie van 22/02/2020 tot en met 1/03/2020
20 maart

Wiskunde: Kangoeroewedstrijd 1Ac 1Ad 2MW 2BVL

23 maart

Start proefwerken voor 3Ec

24 maart

Start proefwerken voor 1Ae, 2MW, 3 STW, 4STW en 3Wet

25 maart

Start proefwerken voor 1Ac, 1Ad, 1Aa, 2STVA

26 maart

Start proefwerken voor 1B

27 maart

Start proefwerken voor 2BVL

30 maart

Start proefwerken voor 3VV, 4VV en 4ASO

1 april

Laatste proefwerk

2 april

Klassenraden voor de leerkrachten – Vrije dag voor de leerlingen

3 april

Voormiddag: rapporten
Paasvakantie van 04/04/2020 tot en met 19/04/2020

20 april

Geen avondstudie

23 april

Personeelsvergadering leerkrachten: uitzonderlijk geen autovervoer om 16u35

27 april

Oudercontact signaalleerlingen 1ste en 3de jaar

28 april

Infoavond: Wat na het tweede jaar? + oudercontact signaalleerlingen 2de jaar

1 mei

Dag van de Arbeid: vrije dag

7 mei

Infoavond: Wat na het vierde jaar? + oudercontact signaalleerlingen 4de jaar

17 mei

Zondag: Opendeurdag

21-22 mei

Vrije dagen Hemelvaart

27-29 mei

Schoolreis 4de jaar: Londen

29 mei

Schoolreis: 1ste, 2de en 3de jaar

1 juni

Vrije dag: Pinkstermaandag

15-24 juni

Start proefwerken + 24/06 laatste proefwerk

25-26-29 juni Klassenraden voor de leerkrachten – Vrije dagen voor de leerlingen
29 juni

19u30 Afscheid vierdejaars

30 juni

16u-18u30 Oudercontact en rapport 1ste, 2de en 3de jaar
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