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Mededelingen 

SiBe Proper 
Elke week is er een klas die op donderdagavond de speelplaats schoonmaakt. 
Met grote borstels wordt de speelplaats geveegd en papiertjes worden in de 
vuilnisbak gegooid. We doen dit niet om de poetsdames minder werk te geven, 
maar het is wel een oefening om leerlingen te laten ervaren hoeveel afval op de 
grond wordt gegooid. Leerlingen die SiBe proper hebben, kunnen de school pas 
iets later verlaten. Bovendien is het ook een oefening om afval te sorteren. 
 
Verjaardagen 
Sommige leerlingen trakteren hun klasgenoten op wat lekkers voor hun 
verjaardag. Mogen we vragen om bij dit geschenkje de hoeveelheid afval zo veel 
als mogelijk te beperken? We vinden na een traktatie te vaak een massa afval op 
de speelplaats. Misschien is een gezond alternatief (stuk fruit) een goed idee? 

Maaltijden en drank 
Op donderdagmiddag kunnen de leerlingen in de centrale hall hun maaltijd(en) 
voor de volgende week reserveren en betalen. (5 euro)  
Op maandagmiddag is er verkoop van drankjetons (10 voor 7 euro) eveneens in 
de centrale hall. 
Op donderdagmorgen kunnen de broodjes voor vrijdag worden besteld en 
betaald. (4 euro) 
 
Gazette 
Hebben jullie de vorige Gazette goed ontvangen? Zijn er opmerkingen of 
vragen? Een adres: info@sibe.be. 
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Kalender 

Maandag 3 oktober 
Pedagogische studiedag  
 
Dinsdag 4 oktober 
8.25 Zwemmen 1c 
10.20 Zwemmen 2c 
10.20 Tutti Frutti  
12.00 Leerlingenraad 
 
Woensdag 5 oktober 
Dag van de leraar 
Boerderijbezoek 2g 
 
Donderdag 6 oktober 
8.25 Boerderijbezoek 2c + 2d 
15.45 SiBe proper 1b 
19.00 Schoolraad 
 
Vrijdag 7 oktober 
8.25 Boerderijbezoek 2e + 2f 
Dactylo 
 
Maandag 10 oktober  
8.25 Boerderijbezoek 2a + 2b 
 
Dinsdag 11 oktober 
8.25 Zwemmen 1d 
10.20 Zwemmen 2d 
10.20 Tutti Frutti  
 
Donderdag 13 oktober 
15.45 SiBe proper 1c 
 
Vrijdag 14 oktober 
16.00 Start lessen dactylo 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Gazetje
Sexting 
Sexting is een relatief nieuw begrip. Jongeren delen seksueel getinte foto's, 
filmpjes of berichten. De realiteit laat ons zien dat de leerlingen steeds meer 
geconfronteerd worden met cyberseks en sexting het stadium van verbieden 
gepasseerd zijn. Zodra de ontvanger sexting beelden met anderen deelt, is er 
sprake van ontoelaatbaar gedrag. De gevolgen zijn onuitwisbaar.  

Ondanks de aandacht die we tijdens onze lessen besteden aan dit fenomeen, 
merken we dat er nog altijd leerlingen zijn die zich 'bloot' geven op het 
internet.  

Op volgende websites kun je hierover meer informatie vinden. In elk geval 
een item dat de aandacht van iedereen verdient en misschien ook wel eens thuis ter sprake kan worden gebracht. 

https://www.movisie.nl/artikel/sexting-waar-ligt-grens 

http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten 

http://www.onuitwisbaar.nu/videos/ 

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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