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Mededelingen 
Warmste week 
Bijna alle klassen dienden een voorstel in voor een actie voor de warmste week. 
Er wordt gelopen, verkocht, gebakken … dat het een lieve lust is. We willen wel 
vragen dat alle leerlingen zich houden aan de acties georganiseerd door de 
school. Het is niet de bedoeling dat er nog eens individuele acties worden 
georganiseerd. 

Maaltijden en drank 
Op donderdagmiddag kunnen de leerlingen in de centrale hall hun maaltijd(en) 
voor de volgende week reserveren en betalen. (5 euro)  
Op maandagmiddag is er verkoop van drankjetons (10 voor 7 euro), ook in de 
centrale hall. 
Op donderdagmorgen in de pauze kunnen de broodjes voor vrijdag worden 
besteld en betaald. (4 euro) 
 
Gazette 
Hebben jullie de vorige Gazette goed ontvangen? Zijn er opmerkingen of 
vragen? Een adres: info@sibe.be. 

Cel leerlingenbegeleiding 
Op maandagmorgen komen Bram Deeren (CLB), Hilde Desmet (GOK-
coördinator), Gert Maene (directeur), Rik De Bree (adjunct), Jan Vanroose 
(leerlingenbegeleider) samen in de cel leerlingenbegeleiding. In deze 
vergadering worden de leerlingen die extra zorg vragen besproken. Indien 
nodig worden concrete begeleidingsafspraken gemaakt. 

Observatie- en lesstage 
Gedurende het schooljaar komen op geregelde tijdstippen stagiairs de school 
bezoeken. Meestal komen ze eerst een aantal lessen volgen (observeren) om 
nadien les te komen geven. Ze doen dit steeds onder begeleiding van een 
ervaren leraar van de school. Nu en dan komt een mentor van de hogeschool 
even langs om de lessen van de stagiair te evalueren.  
 
Zwinexcursie 
De leerlingen gaan onder begeleiding van leraars met de fiets naar het Zwin en 
doen er een excursie in het kader van de lessen aardrijkskunde en 
natuurwetenschappen. Indien het weer het niet toelaat, wordt de excursie op 
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Kalender 

Maandag 25 september  
9.15 Cel leerlingenbeg. 
 
Dinsdag 26 september 
Verdraagzaamheidsdag* 
 
Woensdag 27 september 
14.00 Scholenveldloop 
 
Vrijdag 29 september 
Observatiestage* 
Puntenkaart 1 

Maandag 2 oktober 
Pedagogische studiedag* 
 
Dinsdag 3 oktober 
8.25 Zwemmen 1c 
10.20 Zwemmen 2c 
13.00 Zwinexcursie 1b + 1e 
 
Donderdag 5 oktober 
10.00 Theatervoorstelling: 
Donderdag 
13.00 Zwinexcursie 1f + 1g 
 
 Vrijdag 6 oktober 
13.00 Zwinexcursie 1a + 1c 

Maandag 9 oktober 
9.15 Cel leerlingenbeg. 
13.00 Zwinexcursie 
 
Dinsdag 10 oktober 
8.25 Zwemmen 1d 
10.20 Zwemmen 2d
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een ander tijdstip georganiseerd. Na de excursie is er geen avondstudie. 

Pedagogische studiedag 
Op deze dag is er geen les. De leerlingen mogen thuis blijven. De leraars 
komen wel naar school en denken na over een onderwijsthema. Dit jaar is het 
thema evaluatie. 

Verdraagzaamheidsdag 
Samenleven is niet simpel. Om elkaar te blijven respecteren ondanks de 
verschillen in cultuur of afkomst is verdraagzaamheid nodig. We werken in 
SiBe samen om van onze school een verdraagzame school te maken. 

Gazetje
Middagactiviteiten 
Bijna elke middag organiseert de school een aantal activiteiten. Deze starten om 12.30 uur en stoppen om 12.55 uur. 

Op maandag is er studie en ICT (in het hoofdgebouw) en Bibliotheek (Scharpoord, verzamelen aan de fietsenstalling) 

Op donderdag is er studie en ICT,  DeSiBel (schoolkoor) sport en gezelschapspelletjes (in het hoofdgebouw). 

Op vrijdag is er studie en ICT en sport (cheerleaders) 
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COLOFON 

Kalender: Gert Maene 
Taal: An Dhoore 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Groote, Jan Vanroose, Gert Maene 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