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Mededelingen 

Theatervoorstelling 
De lessen stoppen om 9.40u. Dan kunnen de leerlingen nog naar het toilet en 
gaan we door naar Scharpoord. De voorstelling duurt ca. 1 uur met 10 minuten 
nabespreking. Het 4e lesuur zal dus nog voor het grootste deel doorgaan. 

Oktoberviering 
Iedereen is het normale uur (dus 8.20u.) op school. Na de viering gaat het 2e 
lesuur nog voor het grootste deel door. 

Spaar energie 
Wil iedereen moeite doen om ramen en deuren te sluiten als je een klas of 
gebouw verlaat? Op die manier dragen we zorg voor het milieu en voor de 
energierekening. 

Verkeersveiligheid 
De winter staat voor de deur en de dagen worden steeds korter, daarom willen 
we extra aandacht vragen voor de verkeersveiligheid.  

- Zorg ervoor dat je fietsverlichting goed werkt 
- Na de herfstvakantie zal de ouderraad weer de fluohesjes aanbieden om goed 
zichtbaar te zijn in het verkeer. 
- Een fietshelm is een goed idee. De wegen zijn tijdens de winter vaak glad en 
dan kan extra bescherming geen kwaad. 
- We stoppen een plannetje in bijlage met de wegen rondom de school. Maak de 
komende weken zoveel mogelijk gebruik van de Koningslaan en de 
Lispannenlaan. 
- Indien de opvoeders merken dat de fietsverlichting niet werkt, kan het zijn dat 
ze de leerling niet naar huis met de fiets laten gaan. 
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Kalender 
Maandag 17 oktober 
 
Dinsdag 18 oktober 
8.25 Zwemmen 1e 
10.20 Zwemmen 2e 
 
Woensdag 19 oktober 
 
Donderdag 20 oktober 
10.00 Theatervoorstelling Don Quichot  
12.00 Lunchvergadering SIBOX-
commerciëlen 
15.45 Sibé-proper 1d (Timothy) 
 
Vrijdag 21 oktober 
Dag van de jeugdbeweging 
Puntenkaart 2 
16.00 Dactylo 
 
Maandag 24 oktober 
 
Dinsdag 25 oktober 
8.25 Zwemmen 2f 
10.20 Zwemmen 2g 
 
Woensdag 26 oktober 
 
Donderdag 27 oktober 
8.45 Oktoberviering* 
16.00 Oudercontact 
klassenleerkrachten+Attituderapport 
 
Vrijdag 28 oktober 
16.00 Dactylo 

29 oktober t.e.m. 6 november 
Herfstvakantie 

 

GAZETTE 
Sint-Bernardusinstituut
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Gazetje
Middagactiviteiten 
Bijna elke middag organiseert de school een aantal activiteiten. Deze starten 
om 12.30 uur en stoppen om 12.55 uur. 

Op maandag is er studie en ICT (in het hoofdgebouw), Sport (sportzaal) en 
Bibliotheek (Scharpoord, verzamelen aan de fietsenstalling) 

Op donderdag is er studie en ICT, sport en gezelschapspelletjes (in het 
hoofdgebouw). 

Op vrijdag is er sport (cheerleaders) en DeSiBel (schoolkoor). 
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COLOFON 

Kalender: Gert Maene 
Taal: An Dhoore 
Redactie: Rik De Bree, Katrien De 
Groote, Jan Vanroose, Gert Maene 

 
Inhoud en eindredactie: Gert Maene 
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