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Mededelingen 
2017 
We wensen jullie allemaal een schitterend 2017 toe. 

Algemeen consult 

Alle leerlingen van het eerste leerjaar worden door het CLB uitgenodigd op 
een algemeen consult. De leerlingen voorzien best wat werk voor school of 
een boek. De leerlingen vertrekken om 8.25 uur op school en worden met 
de bus naar het centrum in Blankenberge gebracht. Normaal zijn ze om 
12.00 uur terug op school. 

Damiaanactie 
In bijlage bij de Gazette zit een brief met uitleg over de Damiaanactie. 
Indien u dit goede werk steunt, kunt u stiftjes aankopen door het 
invulstrookje in te vullen en af te geven op school. 

Eigen vrije dag 
Elke school mag per schooljaar een vrije dag uitkiezen. Voor Sibe maken we 
deze afspraken op het niveau van de scholengemeenschap en de scholen 
van het basisonderwijs in Knokke-Heist. Dit jaar is dit maandag 30 januari. 
Geen Blue Monday dus op die maandag. 

Fietsgravering 

In onze school dragen wij verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Ook 
preventie tegen fietsdiefstal valt onder die noemer. 
In samenwerking met de preventiedienst van Knokke-Heist willen we onze 
leerlingen de kans geven om hun fiets gratis te laten graveren. 
Meer info op de brief in de correspondentiemap 
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Kalender 

Maandag 23 januari  
8.25 1a Algemeen consult* 
 
Dinsdag 24 januari  
Geen zwemmen  
Fietsgravering*  
 
Woensdag 25 januari 
Bezoek Coca-Cola 2a, 2b, 2f 
Prijsuitreiking Marnixring poëziewedstrijd 
 
Donderdag 26 januari 
Gedichtendag  
15.45 Sibé-proper 2f (Patrick) 
 
Vrijdag 27 januari 
Puntenkaart 5 
16.00 Dactylo 
 
Maandag 30 januari  
Eigen vrije dag 
 
Dinsdag 31 januari  
8.25 Zwemmen 1b 
10.20 Zwemmen 2b 
 
Woensdag1 februari 
Bezoek Coca-Cola 2c en 2d 
 
Donderdag 2 februari 
 
Vrijdag3 februari 
16.00 Dactylo
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COLOFON 
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