
Jaargang 1 Nummer 12 vrijdag 21 april 2017

Mededelingen 
Tikkertje 
De vele deuren van ons nieuwe gebouw motiveren een aantal leerlingen 
tot het spelen van nieuwe en leuke spelletjes. Dat kan bij momenten wel 
leuk lijken, maar dat leidt bij momenten tot gevaarlijke situaties en 
overlast. Daarom willen wij vanaf nu de deuren ter hoogte van het 
kantoor van de directeur en de deur aan het einde van de gang van de 
toiletten enkel nog laten gebruiken door leerlingen onder begeleiding 
van een leraar. 

BILL 
BILL is een organisatie van CJP (cultureel jongerenpaspoort)  
Op hun website vond ik onderstaande tekst. 

Bij BILL krijg je alles in één. BILL checkt films, theater, comedy, games, 
mode, boeken, reizen, expo… en regelt meteen sterke deals, gratis events 
en free stuff.  

BILL deelt met jou wat er in de cinema speelt, welke theatergroep echt 
de moeite is en welke hotspots er in jouw stad nog te ontdekken zijn. Je 
vindt er ook lijstjes met niet te missen boeken, muziek en games! Waag 
ook je kans en win tickets, reizen, dvd’s boeken en veel meer! 

BILL komt op donderdag 11 mei langs op school om promotie te maken 
voor de verschillende acties die ze samen met CJP organiseren. 
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Kalender 

Maandag 8 mei  
8.25 Algemeen consult 1e 

Dinsdag 9 mei 
8.25 Zwemmen 2e 
10.20 Zwemmen 1e 

Donderdag 11 mei 
12.30 BILL 
15.45 SiBe-proper 2d 
 
Vrijdag 12 mei 
PK 8 
16.00 Dactylo 
20.00 Schoolquiz 

Dinsdag 16 mei 
8.25 Zwemmen 2g 
10.20 Zwemmen 2f 
 
Woensdag 17 mei 
8.25 Bezoek watertoren (STEM 1c1)  
10.20 Bezoek watertoren (STEM 1c2) 

Donderdag 18 mei 
15.45 SiBe-proper 2e 
 
Vrijdag 19 mei 
16.00 Dactylo

GAZETTE 
Sint-Bernardusinstituut
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COLOFON 

Kalender: Gert Maene 
Taal: An Dhoore 
Redactie: Rik De Bree, Katrien De 
Groote, Jan Vanroose, Gert Maene 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