Maandbrief maart 2019

Wist je dat?
- de leerlingen van 1B stiftjes verkocht hebben ten voordele van de
Damiaanactie? Zij haalden hiermee maar liefst 410,60 euro op.
- de school haar deuren openzet voor de jaarlijkse “open dag” op zaterdag 16
maart, iedereen van harte welkom!
- de leerlingen van het 5de jaar hun Deense partners verwelkomen op 11 maart?
De Denen blijven een volledige week bij ons …
- onze minionderneming mag deelnemen aan de provinciale finale van Vlajo in
Gent op woensdag 13 maart? Veel succes, Feel Goodie!

- 15 maart een vrije dag is voor onze leerlingen? Het is
dan pedagogische studiedag …
- de leerlingen van 7KZ een weekje mee-werken met Intersoc in de Zwitserse
bergen? (15 tot 25 maart)
- onze oud-leerlingen onze laatstejaarsleerlingen wat info komen geven over
verder studeren op de infoavond “wat na het secundair” op 22 maart? Die avond
zal ook docent Jos Parmentier (Odissee hogeschool) info geven over verder
studeren, beslist een zeer interessante avond!
- de proefwerken starten op 25 maart voor de tweedejaars. De andere leerlingen
volgen (zie proefwerkrooster verder in de maandbrief) Veel succes aan iedereen!

Activiteiten leerlingen
Woensdag 13 maart – doedag IVV Sint-Vincentius voor leerlingen 6GWW
en 7TBZ
Op woensdagvoormiddag 13 maart maken de leerlingen van 6GWW en 7TBZ
kennis met de HBO5-opleiding verpleegkunde in Zottegem aan het IVV SintVincentius.
Donderdag 14 maart – uitstap Luik voor 4STW, 4B&IT en 4B&C
Op donderdag 14 maart brengen de leerlingen van 4tso een stadsbezoek aan
Luik. We beogen een actieve kennismaking met de stad Luik, een andere cultuur
en een andere taal onder leiding van taalanimatoren Roeland.
PRAKTISCH :
8.00 u : verzamelen Bevegemse Vijvers
8.15 u : Vertrek bus
10.00 u : Aankomst
10.15 u : Kennismaking met taalanimators
11.00 u : start activiteiten in de stad
12.30 u : lunch
13.30 u : vervolg activiteiten
15.45 u : evaluatie
16.00 u -17.00u : vrij
18.30 u : vermoedelijke thuiskomst Bevegemse Vijvers
Kostprijs : taalactiviteiten : 15 euro/lln + onkosten bus.
Mee te nemen: zakgeld, aangepaste kledij en schoenen, lunchpakket of extra
zakgeld.
Begeleiding : Dana Lapage en Conny Glorieux
Donderdag 14 maart – bezoek Belfair-beurs voor 6 office
Op donderdag 14 maart brengen de leerlingen van 6 office een bezoek aan de
internationale beurs Belfair en dat in het kader van de projectweek Cofep.
Beurs activiteiten: handel drijven!
De beurs verwacht meer dan 100 verschillende standhouders. 250 virtuele
bedrijven zullen hun producten aan de man brengen en de leerlingen proberen te
overtuigen om een virtuele aankoop bij hen te doen.
PRAKTISCH
Vertrek: 08.25 uur (achterkant station)
Terug: 15.30 uur
Kostprijs: 13 euro
Begeleiding: Cindy Steurbaut

Donderdag 21 maart – zorgwandeling voor 6VZ in Gent
Op donderdag 21 maart maken de leerlingen kennis met het werkveld van de
gezinszorg " De verzorgende aan huis". Dit aanbod is een samenwerking tussen
verschillende diensten gezinszorg in Oost-Vlaanderen:
* Familiezorg O-VL
* Partena
* Solidariteit voor het Gezin
* Thuishulp Bond Moyson
* VZW Familiehulp
PRAKTISCH
Vertrek: 07.15 uur (verzamelen aan station Zottegem)
Terug: 13.05 uur
Kostprijs: 4.40 euro
Begeleiding: Anja De Maeseneire – Nathalie De Clercq – Annelies Matthijs
Donderdag 21 maart – klimaatdag voor alle leerlingen
Op donderdag 21 maart zetten wij “het klimaat” centraal op onze school. Alle
lessen vervallen en worden vervangen door workshops, film, quiz, … een dag om
naar uit te kijken!
Donderdag 28 maart – bezoek “Huis van het Kind” en CKG Zonneheuvel
voor 7KZ

OPEN DAG – Zaterdag 16 maart (13.30- 18.00u)
Op 16 maart zetten wij de deuren van onze campus open .. breng zeker ook
eens een bezoekje aan het vakantiesalon van 3STW en 4STW in de feestzaal!

Proefwerkregeling Pasen
DATA
Ma 25 maart
Di 26 maart
Woe 27 maart
Do 28 maart
Vrij 29 maart
Ma 1 april
Di 2 april
Woe 3 april

1A

2H
Frans
IBE
Ndl
gesch
Engels
wiskunde
nawe
aardr

Ndl
Frans
Wiskunde

DATA
Do 28 maart
Vrij 29 maart

3OR
Office
Engels

Ma 1 april

Frans

Di 2 april

retail

Woe 3 april

PAV

DATA
Do 28 maart

3VV
Frans
Directe zorg (gezo)
Directe zorg (ped.
handelen)
CASUS directe en
indirecte zorg
PAV

4OR

4VV

Frans

Vrij 29 maart

PAV

Ma 1 april

Engels

Di 2 april

office

Woe 3 april

Retail

Directe zorg (gezo)
PAV
Directe zorg
(ped.handelen)
CASUS directe en
indirecte zorg
Frans

DATA
Ma 1 april
Di 2 april
Woe 3 april
Do 4 april
Vrij 5 april

3STW
Wiskunde
Frans
nawe
Soc. Wet
Engels

DATA
Ma 1 april
Di 2 april
Woe 3 april
Do 4 april
Vrij 5 april

3B&C/B&IT
Frans
Wiskunde
nawe
BE
Engels

DATA
Do 4 april
Vrij 5 april
DATA
Do 4 april
Vrij 5 april

5A&IT
wisk
BE

2STV
Frans
STV
Ndl
gesch
Engels
Wiskunde
nawe
aardr

4STW
nawe
wiskunde
Frans
Soc. Wet.
Engels
4B&C/B&IT
/
Wiskunde
BE
Frans
Engels

5B&M
Wiskunde
BE

6B&M
6A&IT
Wiskunde wiskunde
BE
BE

5GWW
/
Toeg.bio
6GWW
/
Toeg.bio

