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GAZETTE
Kalender
Maandag 22 oktober
19.00 Ouderraad
Dinsdag 23 oktober
8.25 Zwemmen 1f
10.20 Zwemmen 2f
Woensdag 24 oktober
8.45 Oktoberviering
Donderdag 25 oktober
16.00 Oudercontact klasleerkrachten
(Attituderapport)*
Vrijdag 26 oktober
12.30 Baseball tegen SiJo
Herfstvakantie
Maandag 5 november
Bezoeken tentoonstelling Scharpoord*
Dinsdag 6 november
8.25 Zwemmen 2g
10.20 Zwemmen 1a
Donderdag 8 november
13.00 Voorstelling Den Held
SiBe-proper 1e
Dinsdag 6 november
8.25 Zwemmen 2a
10.20 Zwemmen 1b
Donderdag 8 november
Bezoek tentoonstelling 1a en 1d2
SiBe-proper 1f
Vrijdag 9 november
Puntenkaart 3

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

Mededelingen
Oktoberviering
In deze viering nemen wij de tijd om even stil te staan bij de thema’s van
Allerheiligen en Allerzielen. Het geeft iedereen de kans om even stil te staan
bij die vrienden en familie die ons de voorbije jaren of maanden hebben
verlaten. We hebben respect voor iedereen zijn mening en overtuiging en
waarderen ook het respect dat we hiervoor krijgen.
Oudercontact klasleerkrachten
Op donderdagavond 25 oktober is er een eerste oudercontact met de
klasleraar. Via Smartschool kunt u een afspraak maken. Het zal niet
mogelijk zijn op deze avond ook de vakleraars te spreken.
Baseball tegen SiJo
Op geregelde tijdstippen organiseren we een sportwedstrijd tegen de
leerlingen van het derde jaar van SiJo. Op vrijdag 26 oktober wordt het een
baseballwedstrijd. We wensen de leerlingen van SiJo veel succes! De
leerlingen van SiBe zijn er klaar voor.
Bezoeken tentoonstelling Scharpoord
Van 27 oktober 2018 t.e.m. 13 januari 2019 kan je in Cultuurcentrum
Scharpoord de kunst ontdekken van de Duitse beeldhouwer Stephan
Balkenhol. Met zijn onnavolgbare techniek snijdt Balkenhol herkenbare
beelden van mensen en dieren uit natuurlijke stukken boomstam. Ronduit
verbluffend is dat de figuren en hun sokkels onafgescheiden uit hetzelfde
houtblok worden gehouwen. Bovendien laat de kunstenaar de sporen van
het maakproces zien. De inkervingen van de kettingzaag waarmee de ruwe
vorm wordt vrijgemaakt en de inslagen van de beitels waarmee de huid
wordt afgewerkt, dragen bij tot de verwondering over de gedetailleerde
vormgeving. Virtuositeit, herkenbaarheid en ontwapenende humor zijn
kenmerkende trefwoorden.
De expo biedt voor het eerst in België een overzicht van meer dan 30 jaar
artistieke expressie in hout. De grote en kleine sculpturen, reliëfs en
tekeningen zijn voor het merendeel afkomstig uit privécollecties en waren
nooit eerder samen te zien.
De expo Stephan Balkenhol werd samengesteld door curator Jo Coucke, in
nauwe samenwerking met de kunstenaar.
De leerlingen van SiBe bezoeken de tentoonstelling onder begeleiding van de
leraar P.O.
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Gazetje
Drukke periode

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

De eerste twee maanden van dit schooljaar zitten er bijna op. Het waren
drukke weken. De onthaaldag (voormiddag), de Verdraagzaamheidsdag, de
excursies naar Coca-Cola, het boerderijbezoek, de startviering, de
zwinexcursie … Het was een hele organisatie. Alles is vlot verlopen en
daarover zijn wij tevreden. We hopen ook dat jullie (onze leerlingen) ervan
genoten hebben. We hopen ook dat jullie (de ouders) tevreden kinderen thuis
mochten verwelkomen. Volgende week is er een weekje vakantie, tijd om toch
even tot wat rust te komen en de batterijen op te laden.
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