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Mededelingen 
Leerweek 
Tijdens de leerweek kunnen geen toetsen meer worden gegeven 
waarvoor je moet studeren. (Wel over vaardigheden) Het kan 
uitzonderlijk wel, maar dan enkel in samenspraak met de directeur. 

Proefwerken 
De proefwerken staan voor de deur. We wensen de leerlingen veel studie-
ijver, de ouders veel geduld en de leraars veel verbeterplezier toe. 

Bezoek directies CVA 
De directeur volgt al heel wat jaren een nascholing aan de universiteit 
van Antwerpen, Centrum Voor Andragogiek. De collega's directeurs die 
ook die cursus volgen, komen op bezoek naar onze school. 

Predeliberaties 
In de predeliberaties komt de klassenraad samen om aan de hand van de 
resultaten van het eerste en tweede trimester na te denken over de 
studiekeuze die jullie ondertussen maakten. 

Sibe-feest 
Op vrijdag 24 maart is er ons Sibe-feest. Voor dit feest werken we samen 
met Sportiek die ons een aantal activiteiten zal aanbieden. Er volgt nog 
een brief met concrete info. 
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Kalender 

Dinsdag 14 maart 
8.25 Zwemmen 2a 
10.20 Zwemmen 1a 
 
Woensdag 15 maart 
Start leerweek* 
Puntenkaart 7 
 
Donderdag 16 maart 
15.45 Sibé-proper 1e (Kim) 
15.45 Kangoeroewedstrijd 
 
Vrijdag 17 maart  
16.00 Dactylo 
 
Dinsdag 21 maart 
Geen zwemmen  
12.00 Einde lessen 1e jaar K.S. en 2e jaar  
13.00 Start examenstudie 
 
Woensdag 22 maart 
Start examens 1e jaar K.S. en 2e jaar  
12.00 Einde lessen 1e jaar A.V., STEM, NT en GT 
 
Donderdag 23 maart 
Start examens 1e jaar A.V., STEM, NT en GT 
 
Vrijdag 24 maart  
Bezoek directies CVA* 

Zaterdag 25 maart 
9.30-12.00 Examenstudie 
 
Dinsdag 28 maart 
Einde examens 
 
Woensdag 29 maart 
Predeliberaties* 
 
Donderdag 30 maart 
Predeliberaties* 
Oudercontact* 
 
Vrijdag 31 maart  
Sibe-feest*
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’t Gazetje
Paasvakantie  
Deze Gazette is de laatste van dit trimester. We wensen jullie allemaal veel 
werkijver en succes toe bij de komende proefwerken. Nadien volgt de 
paasvakantie. Tijd om wat te bekomen van de drukte of om op reis te gaan.  
Nadien volgt het derde trimester met heel wat activiteiten: de milieudag en 
de excursie voor het eerste jaar en de tweedaagse Durbuy voor de leerlingen 
van het tweede jaar. Helemaal op het einde van het schooljaar volgt dan ook 
weer de schoolfuif. 

Goed nieuws 
Onze leraar K.S. en Latijn, mevr. Stassen, is bevallen van een flinke zoon. Andreas is geboren op 1 maart (De verjaardag van 
zijn papa). Een dikke proficiat! 

QUIZ 
Op vrijdagavond 12 mei organiseren we terug onze SiBe-quiz. Na de paasvakantie kun je hiervoor inschrijven. Meer info 
volgt. 
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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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