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Welkom
Leerlingen in de kijker
De leerlingen van 4STW organiseerden in het vak integrale opdrachten een soepverkoop ten voordele van
‘Duin en Polder’ te Diksmuide. Verschillende soepen opzoeken, uitproberen en bereiden was één van hun taken.
Natuurlijk hoort er een aantrekkelijke stand bij die ze hebben ontworpen.
De verkoop verliep vlot en we haalden maar liefst 250 euro binnen.

Om de werking van ‘Duin en Polder’ van dichtbij mee te maken zijn onze leerlingen een voormiddag samen gaan
werken met hen rond voeding, expressie, …
Deze week hadden we de eer om enkele van deze mensen uit te nodigen op onze school, het was een blij
weerzien.

Agenda
Dag

Activiteiten



Maandag 11 maart

Dinsdag 12 maart
Lokaal C1

7 BS – 7 TBZ/ZK stage
6 EIT – HT – MVT stage










Vastenbezinning
1ste uur: 6° + 7° jaar
2de uur: 5° de jaar
3de uur: 4°jaar
4de uur: 3° jaar
5de uur: middagpauze
6de uur: 2° jaar
7de uur: 1° jaar



Koffiestop: chocolademelk, koffie en hapje te koop tijdens de
speeltijd
Prijs: 1 euro

10.15 u.

20.00 u.
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart

Vrijdag 15 maart



Ouderraad





2° jaar inleefdag
Pi-dag
6 MO Belfair (Cofep-beurs)
Standen opbouwen, aankoopgesprekken
5 MO – 6 MO Belfair (Cofep-beurs)
5 MO voorbereidende opdrachten in functie van de lessen en GIP
6 MO verkoop tijdens de beurs
Geen studie, de school eindigt voor iedereenr om 15.50 u.




E-Magazine ‘Contact’
Overlijden

De heer Jean Pierre Dewyse (°10 september 1951 + 23 februari 2019), grootvader van
Magaline Deceuninck uit 5 STW b
De heer André Marchand ( ° 1 dec 1933 + 19 febr 2019), overgrootvader van Shirley
Piccavet uit 3 STW b

Info
Digitale briefwisseling
Brief inleefdag 2° jaars, open onderstaande link
Brief inleefdag 2° jaars
Brief omtrent examenregeling en examenstudie werd doorgestuurd naar de ouders.
Doorgestuurd via smartschool
Verlag leerlingenparlement
Studieplanning examens tweede graad

