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Mededelingen 
Obeservatiestage  
Studenten van de lerarenopleiding volgen tijdens de eerste jaren van 
hun opleiding observatiestage. Ze observeren een aantal lessen en 
zien hoe ervaren collega's hun lespraktijk organiseren. 

Bezoek Coca-cola 
Elk jaar organiseren we een bedrijfsbezoek voor de leerlingen van het 
tweede jaar. De keuze valt al geruime tijd op Coca-cola Wilrijk. Het is 
een verre verplaatsing met de bus en het is een bezoek dat zeker een 
commercieel kantje heeft. Anderzijds krijgen de leerlingen een 
duidelijk beeld van een productieproces en dit sluit nauw aan bij het 
leerplan van het vak techniek.  

STEM-olympiade 
Elk jaar worden een aantal olympiades georganiseerd. (Voor 
wiskunde, wetenschappen, techniek …) Sinds kort is er ook een 
STEM-olympiade waaraan de leerlingen STEM van het eerste jaar 
deelnemen. We wensen hen veel succes bij deze Vlaamse wedstrijd.  

Spelend leren ondernemen 
Onze leerlingen SEI (Moderne Wetenschappen) volgen op vrijdag 10 
februari een sessie 'Spelend leren ondernemen'. De leerlingen leren 
spelend hoe ze kunnen ondernemen. 

Inleefvoormiddag 
De leerlingen van het basisonderwijs in ruime omgeving van SiBe 
worden uitgenodigd om de school te bezoeken en kennis te maken 
met de eerste graad van het secundair onderwijs. Aan de hand van 
een paar modellessen maken ze kennis met de verschillende opties. 
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Kalender 

Maandag 6 februari 
Observatiestages 
8.25 Algemeen consult 1b 
 
Dinsdag 7 februari 
8.25 Zwemmen 1c 
10.20 Zwemmen 2c 
 
Woensdag 8 februari 
Bezoek Coca-Cola 2e en 2g 
10.20 STEM-olympiade 
 
Donderdag 9 februari 
15.45 Sibé-proper 1a (Dominiek) 
 
Vrijdag 10 februari 
13.00 Spelend leren ondernemen* 
16.00 Dactylo 

Maandag 13 februari 
8.25 Algemeen consult 1c 
Studiekeuzenamiddag.* 
 
Dinsdag 14 februari 
8.25 Zwemmen 1d 
9.00 Inleefvoormiddag basisonderwijs 
10.20 Zwemmen 2d 
19.30 Infoavond: Op stap naar de 2e graad 
 
Donderdag 16 februari 
8.25 Algemeen consult 1d 
15.45 Sibé-proper 1b (Johan M) 
18.00 Deelschoolraad 
19.00 Schoolraad 
 
Vrijdag 17 februari 
Puntenkaart 6 
16.00 Dactylo
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’t Gazetje
Werken 
De werken aan het nieuwbouwproject naast de deur in de Sportlaan schieten 
goed op. Nu en dan ondervinden we wat overlast, vooral wanneer de straat 
wordt afgesloten, kan dit soms tot verkeersproblemen leiden. Wij hebben de 
aannemer gevraagd om ons op de hoogte te brengen wanneer dit in toekomst 
nog zou gebeuren. Voorlopig staan volgende data op de planning. Woensdag 
22/02, donderdag 16/3 en donderdag 6/04. We houden jullie op de hoogte. 

Red je rug 
Op vrijdag 3 februari vond de actie 'Red je rug' plaats. Er was toch een leerling die er in geslaagd was om met een boekentas 
van meer dan 11 kilogram naar school te komen. Het is belangrijk dat de leerlingen de goede gewoonte nemen om dagelijks 
hun boekentas te controleren op de inhoud. Ze vermijden ze dat ze te veel spullen meesleuren die ze eigenlijk niet nodig 
hebben. 

Brooddozen
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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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