
Jaargang 3 Nummer 2 vrijdag 28 september 2018

Mededelingen 
Zwinexcursie 
De leerlingen bezoeken onder begeleiding van de leraars aardrijkskunde en 
natuurwetenschappen de zwinstreek. We verplaatsen ons met de fiets en willen 
nogmaals drukken op het belang van de verkeersveiligheid en de afspraken 
hierover. 

Elektronische correspondentie 
Alle correspondentie wordt elektronisch verdeeld. We willen iedereen met 
aandrang vragen regelmatig de map correspondentie in Smartschool te 
raadplegen. Indien u Smartschool goed instelt, krijgt u bij elke nieuwe brief een 
verwittiging dat er een nieuwe brief werd gepubliceerd. U vindt in de map 
correspondentie de handleiding om dit goed in te stellen. 

Boerderijbezoek 
In het kader van het leerplan aardrijkskunde is het noodzakelijk voor onze 
leerlingen om een boerderij te bezoeken. We gaan met de fiets naar de 
Kalvekeethoeve. Zorgt u ervoor dat de fiets in orde is? 

Evaluatiedag 
Op maandag 15 oktober is er geen les. De leerlingen hebben een vrije dag. De 
leraars komen samen en organiseren de eerste klassenraad van dit schooljaar.  

Toneelvoorstelling Kato 2.0 
Elk jaar organiseert CC Scharpoord een aantal culturele activiteiten voor ons. 
Op donderdag 17 oktober is er de toneelvoorstelling Kato 2.0 in de grote zaal. 

Kato is door een ongeluk verlamd geraakt. Ze droomt van een nieuw leven, 
eentje waarin ze weer kan lopen. De kracht en het doorzettingsvermogen om 
haar droom werkelijkheid te laten worden, vindt ze bij Zora. Die denkt met haar 
mee, troost haar en stimuleert haar. En dat terwijl Zora zelf niet meer is dan 
een hoop metaal en plastic. Of zit er toch écht leven in die robot? 

De mens creëert voor zichzelf een nieuwe toekomst met de hulp van artificiële 
intelligentie. Hoe ver zullen we daarin kunnen gaan? ‘Kato 2.0’ is een 
voorstelling over volharding en enthousiasme, en over geloof in de kracht van 
de moderne technologie. De verbondenheid tussen Kato en Zora roept 
filosofische vragen op als: ‘Kunnen computers denken?’ of ‘Wat voelen robots?’ 
De voorstelling maakt ons razend nieuwsgierig naar de nieuwe digitale wereld 
die vorm aan het krijgen is. 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Kalender 

Maandag 1 oktober 
13.00 Zwinexcursie 1c + 1f* 
 
Dinsdag 2 oktober 
8.25 Zwemmen 1c 
10.20 Zwemmen 2c 
13.00 Zwinexcursie 1a + 1b* 
 
Donderdag 4 oktober  
15.45 SiBe-proper 1b 
 
Vrijdag 5 oktober 
13.00 Zwinexcursie 1d + 1e 
 
Maandag 8 oktober 
8.25 Boerderijbezoek 2b + 2d* 
 
Dinsdag 9 oktober 
8.25 Zwemmen 1d 
10.20 Zwemmen 2d 
 
Woensdag 10 oktober 
8.25 Boerderijbezoek 2c 
 
Donderdag 11 oktober 
8.25 Boerderijbezoek 2a + 2f 
15.45 SiBe-proper 1c 
 
Vrijdag 12 oktober 
8.25 Boerderijbezoek 2e + 2g 
 
Maandag 15 oktober 
Evaluatiedag* 
 
Dinsdag 16 oktober 
8.25 Zwemmen 1e 
10.20 Zwemmen 2e 
 
Donderdag 17 oktober 
10.05 Toneelvoorstelling Kato 2.0 
15.45 SiBe-proper 1d 
 
Vrijdag 18 oktober 
Puntenkaart 2 

GAZETTE 
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Gazetje 
Cel Leerlingenbegeleiding 
Op maandagmorgen komen Bram Deeren (CLB), Hilde Desmet (GOK-
coördinator), Gert Maene (directeur), Jan Vanroose (leerlingenbegeleider) 
en Rik De Bree (opvoeder) samen. We bespreken de leerlingen die problemen 
hebben, zich minder goed in hun vel voelen of waarvan wij vermoeden dat ze 
wat zorg kunnen gebruiken.
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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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