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Wat is de Gazette? 
De eerste Gazette verscheen in 1631. Het was de eerste Franse krant die 
wekelijks en later dagelijks verscheen. Het woordje Gazette is ook 
(West-)Vlaams voor krant of gazet. 

We willen met deze krant de leerlingen en de ouders van de school up-to-date 
houden over wat er allemaal gebeurt op onze school. (Zie Kalender) In 
Mededelingen verduidelijken we de afspraken van de verschillende 
activiteiten. De derde rubriek is Gazetje. Hierin worden wat algemene 
afspraken van de school opgenomen.  

De Gazette zal om de twee weken verschijnen en elektronisch verspreid worden. 
Er zullen steeds exemplaren op papier te verkrijgen zijn via het secretariaat. 
Ons secretariaat is gemakkelijk te bereiken via de gegevens onderaan. 

We wensen u veel leesgenot. 

Mededelingen
Zwemmen 
Zorg ervoor dat je met de fiets komt en dat je fiets in orde is. Lees de brief nog 
eens die je ontving bij de start van het schooljaar met de afspraken over het 
zwemmen. 
 
Ouderraad 

De ouderraad is een vergadering die ongeveer zes maal in het schooljaar wordt georganiseerd. Het is een inspraakorgaan: 
ouders krijgen de kans om samen met de leraars en directie van de school na te denken over de organisatie van de school. 
De ouderraad organiseert ook elk jaar een aantal activiteiten. De eerste is de gezonde brunch die zal plaatsvinden op zondag 
16 oktober. Meer nieuws volgt. Ouders die wensen lid te worden van de schoolraad nemen contact op met de school.  
 
Verdraagzaamheidsdag 
Samenleven is niet simpel. Om elkaar te blijven respecteren ondanks de verschillen in cultuur of afkomst is 
verdraagzaamheid nodig. We werken in SiBe samen om van onze school een verdraagzame school te maken. (Meer info 
volgt via de correspondentiemap) 
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Kalender 

Dinsdag 20 september 
8.25 Zwemmen1b 
10.20 Zwemmen 2b 
19.30 Ouderraad 
 
Woensdag 21 september 
Duosprint 
 
Vrijdag 23 september 
8.25 Leren leren-voormiddag 1e jaar 
 
Dinsdag 27 september 
Verdraagzaamheidsdag 
 
Woensdag 28 september 
15.00 Scholenveldloop 
 
Vrijdag 30 september 
Puntenkaart 1 
16.00 Start lessen dactylo 
 
Maandag 3 oktober 
Pedagogische studiedag  

GAZETTE 
Sint-Bernardusinstituut
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Duosprint en scholenveldloop 
Een warme oproep om hieraan deel te nemen. Inschrijven kan via de leraars 
LO. 

Pedagogische studiedag 
Op maandag 3 oktober organiseert SiBe haar pedagogische studiedag. 
Leerlingen komen dan niet naar school, leraars, opvoeders en directie wel. 
Alle personeelsleden van de school denken dan even samen na over hoe ze de 
school nog beter kunnen maken. Dit jaar werken we rond het thema 
differentiëren. Leraars geven al een tijdje niet alleen meer les voor een klas. 
Ze proberen steeds meer aandacht te geven aan de verschillende leerlingen  
met hun eigen noden, interesses, achtergrond… Een boeiende zoektocht! 

Gazetje
Hoe kom ik best de school binnen? 
Met de fiets kom je langs het poortje aan het park van Scharpoord. 

Kom je te voet, dan mag je kiezen. Let er wel op dat je niet over het gras of het haagje stapt. 

De Sportlaan 4 blijft de ingang voor de ouders. Via die deur bereik je immers het gemakkelijkst het secretariaat. 

Verloren voorwerpen 
Zorg je ervoor dat je je brooddoos, turnzak, turntruitje, jas, pull laat naamtekenen door je mama of papa? Elk jaar moeten 
wij een massa spullen weggooien die op het einde van het schooljaar blijven liggen.  
Er zijn op de speelplaats verschillende rekken voorzien waar je je brooddoos tijdens de middagpauze kunt plaatsen. Vergeet 
je hem daarna niet mee te nemen naar klas om hem dan in je boekentas te stoppen? 

Verloren voorwerpen 2  
Er is een sleuteltje gevonden met een zeepaardsleutelhanger. Er hing ook een rood plaatje aan met de mededeling.: 
'Gevonden? Bel het Sint-Bernardusinstituut".  

Goed gevonden, maar misschien in het vervolg het Sint-Bernardusinstituut ook even op de hoogte brengen. De 
(on)gelukkige verliezer mag zich melden op het secretariaat. 

Hitte 
September was al ongelofelijk warm. Door een probleem met de luchtkoeling in de nieuwbouw was het in sommige klassen 
soms te warm. We zoeken naar een oplossing en hopen dat de aannemer het probleem vlug kan oplossen. 

Centrale hall nieuwbouw 
Leerlingen mogen tijdens pauze gebruik maken van de centrale hall. Het is niet toegelaten er te eten of te drinken.
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COLOFON 
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