Maandkalender MAART 2019
ma 4 – vrij 8

krokusvakantie

di 12

nm: workshop ‘aquacultuur’ voor 5BWa
vm: ‘spelcarrousel’ voor 6LOSa en 6LOSb
19.00 uur: infoavond eerstejaars 2019-2020

woe 13

stagedag 5PTWa en 6PTWa

do 14

nm: workshop ‘biotechnologische processen’ voor 6BWa

vrij 15

100 dagen voor alle laatstejaars

di 19

Broederlijk Delen (zie bijlage)

woe 20

stagedag voor 5DLTWa, 5DLTWb, 6DLTWa, 6DLTWb

do 21

kangoeroe wedstrijd voor 1bLTa, 1bLTb, 2bLTa en 2bLTb

do 21 – vrij 22

tweedaagse voor 3bPDMa, 3bPDMb, 3bPDMc, 3bPDMd,
4bPDMa, 4bPDMb, 4bPDMc

ma 25

start inschrijvingen broers en zussen
start inschrijvingen kinderen personeel
start examens 5bLb en 6bLb

ma 25 – woe 27

praktijk op school voor 6bTGa en 6bTGb

di 26

start examens 5bLa, 5bTGa, 6bLa, 6bTGa en 6bTGb

woe 27

stagedag voor 5PTWa en 6PTWa

do 28

start examens eerste graad

do 28 – vrij 29

praktijk op school voor 5PTWa en 6PTWa

vrij 29

PEP-dagen

VOORUITBLIK APRIL 2019
ma 1 t.e.m. vrij 5

blokstage voor 5bLa, 5bTGa, 5DLTWa, 5PTWa,
6bLa, 6bTGa, 6bTGb, 6DLTWa, 6PTWa, 6BWa,
7bTOa, 7bVLa, 7bVLb

ma 1 april

start examens tweede graad

ma 1 t.e.m. di 2

PEP-dagen
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di 2

19.30 uur: vergadering oudercomité

do 4

hele dag: vrijaf voor de leerlingen eerste en
tweede graad wegens klassenraden

vrij 5

vm: rapport + paasbezinning
nm: vrijaf voor alle leerlingen wegens
klassenraden

ma 8 t.e.m. vrij 19

paasvakantie

ma 22

paasmaandag – vrijaf voor iedereen

ma 23 t.e.m. vrij 3/5

inschrijvingen indicator en niet-indicator (eerstejaars)

ma 23

start inschrijvingen tweedejaars tot zevende jaars

woe 24

stagedag voor 5DLTWa, 5DLTWb, 6DLTWa, 6DLTWb

do 25

hele dag: ‘ontdek de ster’ begeleiding door 6LOS
vm: medisch onderzoek voor 3bPDMa
nm: medisch onderzoek voor 3bPDMc
perioderapport 4 derde graad
rapport partiële examens derde graad BSO

vrij 26

14.10 uur: de leerlingen mogen de school verlaten
autoloze schooldag: kom op een duurzame manier
naar school

za 27

10.00 uur – 17.00 uur: infodag
10.00 uur – 17.00 uur: plantjesverkoop

zo 28

9.00 uur – 16.00 uur: veeprijskamp

di 30

nm: workshop ‘het pratende bos’ voor 5BWa

Beste ouder
Beste leerling

Dinsdag 19 maart 2019 is een namiddag die stilaan een traditie begint te worden bij ons op school. Dan
vindt op onze school de projectnamiddag plaats voor alle leerlingen van het tweede jaar, de tweede en
derde graad.
Wij dromen, samen met Broederlijk Delen, van een samenleving waarin mensen elkaar respecteren en
elkaar tot hun recht laten komen. Ook al verschillen al die mensen van elkaar op gebied van afkomst,
levensbeschouwing, geaardheid, levenskeuzes en ervaringen … Elke dag leren onze leerlingen met de
anderen omgaan daarom vinden wij het zinvol dat zij ook over de anderen leren!
De pastorale werkgroep nodigt een hele waaier aan sprekers uit uit alle geledingen van de bevolking
en met allerlei verschillende levenservaringen. Omdat diversiteit een thema is waarop we op 19 maart
de nadruk leggen, organiseren we ‘de mensenbib’ op onze school. Als lezer ontleen je geen boek, maar
‘een gesprek met een mens’.
We geloven dat dit idee op onze projectnamiddag heel verrijkend kan zijn. Een persoon die werkt met
pleegkinderen zou bijvoorbeeld gedurende een uur aan een groepje leerlingen kunnen vertellen over
zijn werk. Maar dat kan ook een moslim zijn of een straathoekwerker… Dit kan gebeuren aan de hand
van foto’s, voorwerpen, luisterfragmenten, filmbeelden of een doe-activiteit.
Zo zullen de leerlingen van het tweede jaar, de tweede en derde graad, al naar gelang waarvoor zij
kiezen, een drietal mensen ontmoeten op deze namiddag. Met een doorschuifsysteem zullen zij een
indruk opdoen van wat er in onze maatschappij aan diversiteit bestaat.
En wat met het eerste jaar? Het eerste jaar gaat die namiddag op voettocht ten voordele van mensen
in het Zuiden en dat in het kader van Broederlijk Delen.

We hopen op veel enthousiaste reacties en vooral op een dag waarop iedereen ten volle kan proeven
van de wereld!

Met vriendelijke groet
Pastoraal team Broederschool Biotechnische en sport
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In die week van 19 maart 2019 doen we nog meer:

De Oxfam wereldwinkel zal de hele
week op school zijn tijdens de
middagpauzes.
Voor
de
geïnteresseerden… breng een centje
mee!

De eerste graad gaat op sponsortocht op 19 maart ten voordele
van Broederlijk Delen. Ook daar doen we een warme oproep
voor!

