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 Binnen ons jaarthema ‘Stap je mee?’:    
                     WEGWIJZER 7:  
                 ‘Rechtvaardigheid!’ 
Slogan: ‘Trek je stoute schoenen aan!’   
 

Op Aswoensdag 6 maart is de veertigdagentijd gestart, als aanloop naar Pasen toe! 
Tijdens deze vastentijd zal hier binnen het klasgebeuren regelmatig aandacht aan 

besteed worden en rond gewerkt worden. 
 

Agenda maart 2019 
 

Maandag 11/03 Instap nieuwe kleuters: welkom! 

Dinsdag 12/03 Voormiddag: L2A en L2B naar theatervoorstelling ‘Beste vrienden voor altijd!’ in het 
Koetsenhuis te Geraardsbergen. 
13.50 uur: vergadering leerlingenraad. 
19.00 uur: infovergadering voor ouders van L6 i.v.m. de vernieuwde structuur in het 
secundair onderwijs in JC De Spiraal te Geraardsbergen. 

Woensdag 13/03 19.30 uur: vergadering oudervereniging. 
20.00 uur: gratis infoavond door An Van Waeyenberge, HSP-coach en Kindertalenten-
fluisteraar bij ‘Sensitief en Uniek’ i.v.m. aanbod workshops rond ‘Talenten en 
groeidenken’ (K3 – L6). 

Donderdag 14/03 Voormiddag: meester Stefan en directeur naar praktijkopleiding brandpreventie in het 
Trainingscentrum Campus Paulo in Gent. 
16.00 – 18.00 uur: personeelsvergadering. 

Vrijdag 15/03 8.45 uur: Wij beginnen onze schooldag met een ‘Gezamenlijk gezond ontbijt’, 
georganiseerd door onze leerlingenraad. 

Zaterdag 16/03 Jaarlijks eetfestijn in Feestzaal Tom Dooley van 18.00 tot 21.00 uur. 

Zondag 17/03 Jaarlijks eetfestijn in Feestzaal Tom Dooley van 11.30 tot 15.00 uur. 

Maandag 18/03 Start gezamenlijk project K3 en L1 rond ‘Ridders en kastelen’. 

Dinsdag 19/03 Namiddag: L4 naar de bibliotheek in Geraardsbergen. 
15.45 – 17.15 uur: voorlaatste dactyloles voor ingeschreven lln. van L4, L5 en L6. 
16.15 uur: vergadering O.C.S.G. 

Woensdag 20/03 Dag van het geluk! 

Donderdag 21/03 Wereldpoëziedag! 
16.00 uur: vergadering L.O.C. 

Vrijdag 22/03 Wereldwaterdag! 
K3 en L1 naar het Gravensteen in Gent i.v.m. hun gezamenlijk project rond ‘Ridders 
en kastelen’. 
15.45 – 16.45 uur: workshop (1 van 2) over ‘Talenten en groeidenken’ voor 
ingeschreven lln. van L3 – L6. 

Maandag 25/03 18.00 uur: vergadering schoolbestuur. 

Woensdag 27 – 
vrijdag 29/03 

Directeur op driedaagse bijscholing ‘Colloquium voor directies’ in Oostende.  
Juf Lutgarde neemt gedurende deze periode de dagelijkse leiding over. 

Donderdag 28/03 Namiddag: K1 en K2 naar poppenkastvoorstelling in Kinderboerderij Direboe. 

Vrijdag 29/03 13.00 uur: L6 krijgt uitleg door het C.L.B. over studierichtingen in het S.O. 
13.30 uur: toonmoment K3 en L1 als afsluiting van hun project ‘Ridders en kastelen’ 
15.45 – 16.45 uur: workshop (2 van 2) over ‘Talenten en groeidenken’ voor 
ingeschreven lln. van L3 – L6. 

 

Laatste zwemles voor L5 en L6 op vrijdagnamiddag 15 maart 
Zwemlessen voor L2A en L2B op vrijdagnamiddag 22 en 29 maart 

 

                                  ZWEMGERIEF NIET VERGETEN! 
 
 

BINNENKORT: 
 

PAASVAKANTIE van zaterdag 06 t.e.m. Paasmaandag 22 april 
OPENDEURDAG zaterdag 4 mei van 14 tot 17 uur 
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