Maandkalender MAART 2020
di 3

13.20 uur: tweede leesuurtje voor alle Broederscholen

woe 4

stagedag voor 5DLTWb en 6DLTWb

do 5

vm.: workshop ‘aquacultuur’ voor 5BWa
toneel ‘grensgevallen’ voor de derde graad
laatste dag om paaseitjes te bestellen

do 5 – vrij 6

tweedaagse voor 3BSO en 4BSO

vrij 6

workshop ‘prehistorie’ eerstejaars

ma 9

workshop ‘prehistorie’ eerstejaars

di 10

19.00 uur: infoavond eerstejaars voor leerlingen lager
onderwijs en ouders

woe 11

stagedag voor 5DLTWa, 6DLTWa, 5PTWa en 6PTWa

do 12

vm.: bezoek aan het Molsbroek voor 4LOSa en 4LOSb
nm.: medisch onderzoek voor 3bPDMd

vrij 13

100 dagen voor alle zesdejaars en zevendejaars
vm.: medisch onderzoek voor 3PDMTb
15.10 uur: infomoment studiekeuze voor de leerlingen van
2TSO (voorstelling studierichtingen op onze school)

ma 16

roadshow Husqvarna voor 5bTGa

di 17

lesuur 3+4: filmforum 3BSO en 3TSO
nm.: Broederlijk Delen
20.00 uur: infoavond studiekeuze vierdejaars

woe 18

stagedag voor 5DLTWb en 6DLTWb

do 19

Wallaroewedstrijd voor 1bLTa en 1bLTb

ma 23 – woe 25

praktijkdagen demotuintjes 6bTGa

ma 23

stagedag voor 5bLa en 6bLa
start examens voor 5bLb en 6bLb

woe 25

start examens voor eerste graad, 5bLa, 5bTGa en 6bLa
stagedag voor 5DLTWa, 6DLTWa, 5PTWa en 6PTWa

do 26

stagegesprek voor 6bTGa
paaseitjesbestellingen worden meegegeven met de
leerlingen

do 26 – vrij 27

praktijkdagen demotuintjes voor 5PTWa en 6PTWa
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vrij 27

vm.: studievoormiddag voor de tweede graad BSO en TSO
nm.: start examens voor de tweede graad BSO en TSO
stagedag voor 6bLb en 6bTGa

vr 27 – di 31

PEP dagen

ma 30 – vrij 3/4

blokstage voor 5bLa, 5bLb, 5bTGa, 5DLTWa, 5DLTWb,
5PTWa, 6bLa, 6bLb, 6bTGa, 6BWa, 6DLTWa, 6DLTWb,
6PTWa, 7bTOa, 7bTOb, 7bVLa en 7bVLb

ma 30 – vrij 24/4

9.00 uur: start digitaal inschrijven eerstejaars
-> meer info: www.bio.broeders.be

di 31

laatste examendag

VOORUITBLIK APRIL 2020
woe 1

klassenraden voor eerste
leerlingen hebben vrijaf

en

tweede

graad

–

do 2

klassenraden voor eerste
leerlingen hebben vrijaf

en

tweede

graad

–

vrij 3

vm.: rapport 4 + trimesterrapport voor eerste graad,
tweede graad, 5BWa, 5LOSa, 5LOSb, 5LOSc, 6LOSa en
6LOSb
vm.: paasbezinning
nm.: vrij voor eerste graad en tweede graad

vrij 6 – vrij 17

paasvakantie

woe 22

stagedag voor 5DLTWb en 6DLTWb

do 23

rapport 4 + rapport partiële examens voor 5bLa, 5bLb,
5bTGa, 5DLTWa, 5DLTWb, 5PTWa, 6bLa, 6bLb, 6bTGa,
6BWa, 6DLTWa, 6DLTWb, 6PTWa, 7bTOa, 7bTOb, 7bVLa
en 7bVLb
nm.: medisch onderzoek voor 3bPDMc
19.30 uur: oudercomité

vrij 24

vm.: bezoek aan de Wase Wind voor 5BWa
15.00 uur: einde digitaal inschrijven eerstejaars

ma 27

vm.: medisch onderzoek voor 3bPDMb
nm.: medisch onderzoek voor 3bPDMa
8.00 uur: start inschrijvingen voor tweede t.e.m. zevende
jaar

di 28

oudercontact op vraag + studiekeuze tweedejaars,

vierdejaars, zesdejaars en zevendejaars
woe 29

stagedag voor 5DLTWa, 6DLTWa, 5PTWa en 6PTWa

do 30

autoloze schooldag
‘ontdek de Ster’ voor 6LOSa en 6LOSb
vm.: ‘het pratende bos’ voor 5BWa
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