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Mededelingen 
Personeelsvergadering 

Op geregelde tijdstippen komen alle personeelsleden van de school samen om 
overleg te plegen. Op dinsdag 22 november is er zo'n vergadering. De studie gaat 
normaal door. 

Nascholing  
Alle leraren volgen nascholing. De komende weken zijn er nascholingen voor 
ICT, STEM, Klassieke Talen en wiskunde. Deze nascholingen vinden bijna altijd 
plaats op woensdagnamiddag of zaterdag. Deze gegevens halen wij uit de 
kalender van de Gazette, maar wees maar gerust dat er in SiBe ook wat dat 
betreft niet wordt stilgezeten. 

Coördinatievergadering 
Elke week is er een vergadering met de directie (Gert Maene, Rik De Bree) en de 
coördinatoren (Johan Storme en An Dhoore). In deze vergadering wordt de 
praktische organisatie van de school opgevolgd en wordt er nagedacht over 
beleidsbeslissingen die moeten worden genomen. 

Sfeermarkt 
Ook dit jaar is er weer een sfeermarkt. Alle info hierover in 't Gazetje. 

Jeugdsportproject 
Voor alle info: de leraars L.O. 

Facebook-avond 
Op maandag 21 november organiseert onze ouderraad in het kader van veilig 
internet een informatieavond over Facebook. De brief hierover vind je in de map 
correspondentie op Smartschool. Het kan je als ouder helpen je weg te vinden in 
de geheime kamers van Facebook en je kunt nadien met je kinderen praten over 
veilig internet.  
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Kalender 
Maandag 21 november 
19.30 Facebook-avond* 
 
Dinsdag 22 november 
8.25 Zwemmen 2c 
9.15 Cel leerlingenbegeleiding 
10.20 Zwemmen 1c 
12.00 Vergadering Sibox 
16.30 Personeelsvergadering 
 
Woensdag 23 november 
Bezoek fotograaf (leerlingen STEM) 
13.30 Jeugdsportproject Skiën* 
 
Donderdag 24 november 
10.30 Coördinatievergadering 
12.25 Basketbaltoernooi  
15.45 SiBe-proper 2b 
 
Vrijdag 25 november 
16.00 Dactylo 
Einde stages 
 
Maandag 28 november 
Vaccinaties baarmoederhalskanker meisjes 
1ste jaar. 
 
Dinsdag 29 november 
8.25 Zwemmen 2d 
10.20 Zwemmen 1d 
 
Donderdag 1 december 
12.25 Basketbaltoernooi 
15.45 SiBe-proper 2c  
 
Vrijdag 2 december 
16.00 Dactylo 
Sfeermarkt 

GAZETTE 
Sint-Bernardusinstituut

mailto:info@sibe.be
http://www.sibe.be


Jaargang 1 Nummer 5 vrijdag 18 november 2016

’t Gazetje
Turnzakken en brooddozen 
We verzamelen momenteel alweer een indrukwekkende stapel brooddozen. 
Zou het mogelijk zijn de brooddozen die je op school laat liggen mee te nemen 
naar huis? Het milieu zal jullie dankbaar zijn. Ook turnzakken en sporttassen 
blijven soms langer dan noodzakelijk op school (én op de speelplaats, wat bij 
regenweer niet echt zo verstandig is) liggen. Mogen we ook hiervoor vragen 
om die eens mee te nemen naar huis? 

Sfeermarkt 
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COLOFON 

Kalender: Gert Maene 
Taal: An Dhoore 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