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Mededelingen 
Algemeen consult 
Het medisch onderzoek van vroeger heet nu algemeen consult. Alle 
leerlingen van het eerste jaar brengen dit jaar een bezoekje aan het CLB van 
Blankenberge. Anders dan andere jaren gaan ze vanaf dit jaar met de tram. 
De lijn wenst niet langer die ritten voor het onderwijs te doen.  

De warmste weken 
Onze school loopt al langer warm voor het goede doel (S.O.S. kinderdorpen) 
dat we dit jaar willen ondersteunen. Op vrijdag 10 november vindt ons 
schoolbal plaats. Dit is een fuif waarmee we ons heel specifiek willen richten 
op de oud-leerlingen en sympathisanten  van de school. Een unieke 
gelegenheid om elkaar nog eens te ontmoeten en om nog eens jullie beste 
beentje voor te zetten op de dansvloer. Kaarten zijn te koop via het 
secretariaat. Allen daarheen!  

JAC 
Het ‘Jongeren Advies Centrum’ komt zich aan onze leerlingen voorstellen. 
Voor meer info verwijzen we naar de website. http://www.jac.be 

Vaccinatie 
De meisjes van het eerste jaar krijgen op maandag 20 november de kans om 
zich te laten inenten tegen baarmoederhalskanker. Hiervoor werd al info 
gegeven tijdens de lessen door de schooldokter. U kreeg hiervoor ook de 
gepaste correspondentie mee. Voor meer info: https://www.vlaanderen.be/
nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/vaccinatie-tegen-
baarmoederhalskanker 

Wapenstilstand 
Op vrijdag 11 november is er een herdenkingsviering in de Margaretakerk. 
Meer info volgt via Smartschool. 
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Kalender 

GAZETTE 

Maandag 6 november 
8.15 Algemeen consult 1b* 
 
Dinsdag 7 november 
8.25 Zwemmen 2a 
10.20 Zwemmen 1a 
13.00 Algemeen consult 1a 
 
Donderdag 9 november 
13.45 Voorstelling Den Held* 
 
Vrijdag 10 november 
Schoolbal* 

Maandag 13 november 
Actieve stage Nicolaas Erbo 
8.15 Algemeen consult 1c 
 
Dinsdag 14 november 
8.25 Zwemmen 2b 
10.20 Zwemmen 1b 
13.00 Uitleg JAC* 
 
Donderdag 16 november 
15.45 SiBe-proper 1f 
 
Vrijdag 17 november 
Puntenkaart 3 
12.25 Basketmatch in en tegen SiJo 
16.00 Dactylo 
 
Maandag 20 november 
Vaccinatie 1ste jaars* 
 
Dinsdag 21 november 
8.25 Zwemmen 2c 
10.20 Zwemmen 1c 
 
Woensdag 22 november 
JSP: Snowboard 

Vrijdag 23 november 
16.00 Dactylo
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Gazetje
Eerste trimester 
Na de herfstvakantie start de eindspurt richting proefwerken voor de 
kerstvakantie. De leerlingen kunnen in hun agenda een planning maken voor 
de komende weken. Ze kunnen de voorbereiding van de proefwerken maar 
beter niet te lang meer uitstellen, deze starten in de week van 11 december. 
Nog een maand dus. 
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