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GAZETTE
Sint-Bernardusinstituut

Kalender
Vrijdag 1 september
8.20 Onthaaldag eerste jaar
9.00 Start onthaal tweede jaar
13.00 Start lessen tweede jaar
Maandag 4 september
Start lessen eerstejaars
Donderdag 7 september
19.00 Infosessie Smartschool
19.30 Infoavond voor de ouders van
de nieuwe leerlingen.
Maandag 11 september
Start studie
Dinsdag 12 september
8.25 Start zwemlessen
8.25 Zwemmen1a
10.20 Zwemmen 2a
Woensdag 13 september
Startviering
Donderdag 14 september
Uitleg vaccinatie 1ste jaar
Dinsdag 19 september
8.25 Zwemmen1b
10.20 Zwemmen 2b
19.30 Vergadering ouderraad

VZW Katholiek Onderwijs K-H-Z
Sportlaan 4, 8300 K-H

Wat is de Gazette?
De eerste Gazette verscheen in 1631. Het was de eerste Franse krant die
wekelijks en later dagelijks verscheen. Het woordje Gazette is ook
(West-)Vlaams voor krant of gazet.
We willen met deze krant de leerlingen en de ouders van de school up-to-date
houden over wat er allemaal gebeurt op onze school. (Zie Kalender) In
Mededelingen verduidelijken we de afspraken van de verschillende
activiteiten. De derde rubriek is Gazetje. Hierin worden wat algemene
afspraken van de school opgenomen.
De Gazette zal om de drie weken verschijnen en elektronisch verspreid worden.
Er zullen steeds exemplaren op papier te verkrijgen zijn via het secretariaat.
Ons secretariaat is gemakkelijk te bereiken via de gegevens onderaan.
We wensen u veel leesgenot.

Mededelingen
Zwemmen
Zorg ervoor dat je met de fiets komt en dat je fiets in orde is. Lees de brief nog
eens die je ontving bij de start van het schooljaar met de afspraken over het
zwemmen.
Ouderraad
De ouderraad is een vergadering die ongeveer zes maal in het schooljaar wordt
georganiseerd. Het is een inspraakorgaan: ouders krijgen de kans om samen
met de leraars en directie van de school na te denken over de organisatie van de
school. De ouderraad organiseert ook elk jaar een aantal activiteiten. Meer
nieuws volgt. Ouders die wensen lid te worden van de schoolraad, nemen
contact op met de school.
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Gazetje
Hoe kom ik best de school binnen?
Met de fiets kom je langs de poort aan het park van Scharpoord.
Kom je te voet, dan mag je kiezen. Let er wel op dat je niet over het gras of het
haagje stapt.
De Sportlaan 4 blijft de ingang voor de ouders. Via die deur bereik je immers
het gemakkelijkst het secretariaat.

Verloren voorwerpen
Zorg je ervoor dat je je brooddoos, turnzak, turntruitje, jas, trui laat
naamtekenen door je mama of papa? Elk jaar moeten wij een massa spullen
weggooien die op het einde van het schooljaar blijven liggen.
Er zijn op de speelplaats verschillende rekken voorzien waar je je brooddoos tijdens de middagpauze kunt plaatsen. Vergeet
je hem daarna niet mee te nemen naar klas om hem dan in je boekentas te stoppen?
Centrale hall nieuwbouw
Leerlingen mogen tijdens de pauze gebruik maken van de centrale hall. Het is niet toegelaten om er te eten of te drinken.
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