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Eerste jaar

De nieuwsbrief

MISSIE

Het schooljaar loopt op zijn laatste beentjes. In deze nieuwsbrief vindt u
alle info in verband met de examenperiode en het einde van het schooljaar.

Geïnspireerd
door de figuur van Don Bosco

We wensen al onze leerlingen succes in de proefwerken.

biedt onze school

Kalender













kwaliteitsvol onderwijs

21 mei: Pinkstermaandag (vrije dag)
24 mei: retro aerobics
25 mei: schoolbal eerste graad
30 mei: schoolraad
6 juni: reanimatiesessie voor vrijwilligers (sporthal) 19—20 u.
14 juni: 12.05 u.: einde lessen 1 Latijn
15 juni: start proefwerken 1 Latijn
15 juni: 16.00 u.: einde lessen 1 moderne
18 juni: start proefwerken 1 moderne
22 juni: bezinning einde schooljaar
25 juni: laatste proefwerkdag
29 juni: oudercontact

in een groene omgeving.
In een hartelijke sfeer
gaat ons team op stap
met jongeren
om hen op te voeden
tot vrije, verantwoordelijke
en verbonden mensen.

Bijlagen
inschrijfstrook studie en maaltijden proefwerken
antwoordstrook schoolbal
strookje bewaren cursussen

In deze nieuwsbrief

Schoolbal eerste graad



Regeling proefwerken



Regeling einde schooljaar



Oudercontact



Uitnodiging reanimatiesessie



...

Proefwerkenperiode en oudercontact
VOORMIDDAG: hiervoor verwijzen wij naar het boekje dat uw zoon/dochter krijgt, samen met een voorstel
om de studieplanning op te stellen. In het boekje staan ook alle afspraken waar de leerlingen zich moeten
aan houden.
NAMIDDAG: keuze om op school of thuis te studeren; gelieve het infoblad in bijlage nauwkeurig in te
vullen.
LAATSTE LESDAG:

Latijnse: donderdag 14 juni tot 12.05 u.

Moderne: vrijdag15 juni tot 16.00 u.
LET WEL: op vrijdagnamiddag 15 juni is er géén studie voorzien. Indien uw zoon/dochter toch in de opvang
tot 16 uur wil blijven, dan moet u hiervoor schriftelijke aanvraag doen bij het secretariaat.
Wie hiervoor intekent, is dan ook VERPLICHT aanwezig.
LAATSTE PROEFWERKDAG: maandag 25 juni om 10.30 uur. Omdat de leerkrachten aan verschillende
delibererende klassenraden moeten deelnemen op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 juni worden
de leerlingen niet op school verwacht, tenzij u hiervoor intekende in het eerste trimester.
PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Afwezigheden moeten 's morgens vóór 8.20 uur telefonisch gemeld worden (056/26 50 50) en achteraf moet een doktersattest binnengebracht worden. Wie één of meerdere examens niet heeft gemaakt,
neemt zo vlug mogelijk contact op met de graadcoördinator. Die zal de leerling vertellen wanneer de
gemiste proef ingehaald moet worden. De inhaalproeven gaan in principe door op dinsdag 26 juni en
woensdag 27 juni. De school beslist wanneer de gemiste examens worden ingehaald.


Toetsenmappen met alle persoonlijk werk moeten volledig in orde gebracht worden en door de ouders
getekend. De vakleerkracht zal ze ophalen in de week van 4 juni.



Warme maaltijden en broodjes zijn voorzien tot en met donderdag 21 juni behalve op vrijdag 15 juni.



Boekenfonds: de huurboeken en agenda moeten ingediend worden op maandag 25 juni.



De leerlingen houden hun cursussen/notities zelf bij. Gelieve wel het document in bijlage te ondertekenen waarbij u zich verbindt alles gedurende één schooljaar in de oorspronkelijke staat bij te houden
en ter beschikking te stellen wanneer dit gevraagd wordt.

OUDERCONTACT
Het oudercontact vindt plaats op vrijdag 29 juni. Het CLB zal op het oudercontact aanwezig zijn, maar kan
ook in het CLB-centrum gecontacteerd worden tijdens de kantooruren (056/24 97 00).
De inschrijving voor het oudercontact verloopt weer digitaal. Hiervoor maakt de school gebruik van het online platform. Je dient in te schrijven tussen maandag 28 mei 20 uur en vrijdag 8 juni 12 uur.
Indien je onmogelijk online kan inschrijven of indien er problemen zijn bij het inschrijven, contacteer de
school dan zo snel mogelijk telefonisch om een afspraak voor het oudercontact vast te leggen
( 056/26.50.50 tijdens de kantooruren). Er worden geen rapporten meegegeven op 29 juni vóór 15.00 u.
Mogen wij tenslotte met aandrang vragen om de bijlagen nauwkeurig en volledig in te vullen?
Iedere leerling geeft de ondertekende bijlagen af op dinsdag 22 mei tijdens de eerste les.

Bewaren notities
Elke leerling krijgt de kans op het einde van het schooljaar zijn/haar schriften en notities mee
te nemen naar huis. Wettelijk is het echter zo geregeld dat iedereen die documenten gedurende één schooljaar moet bijhouden. Bij een controle door de onderwijsinspectie of schooldoorlichting bestaat de kans dat schriften of notities van een aantal leerlingen kunnen opgevraagd worden. De schoolagenda moet evenwel door elke leerling afgegeven worden op de
dag van het boekenfonds.

INDIENEN LOCKERSLEUTEL EN HUURBOEKEN
Teruggave waarborg lockersleutel: zoals afgesproken op de huurovereenkomst begin dit
schooljaar vragen wij de lockersleutel, waarvoor u een waarborg van 15 euro betaalde, terug
in de week van de eindexamens.
Indien het sleuteltje op tijd binnengebracht wordt, trekken wij de waarborg af van de laatste
schoolrekening.
De lockersleuteltjes van het eerste jaar Latijn worden op donderdag 14 juni ingediend in de
speeltijd van 10.10 uur of die van 14.55 uur in de eetzaal, die van het eerste moderne op
donderdag 14 juni om 12.05 uur in de eetzaal bij Mieke.
De huurboeken die de leerlingen bij het begin vanhet schooljaar meekregen, worden op
maandag 25 juni om 10.20 uur terug opgevraagd. Het is belangrijk dat de kaft van de boeken is en dat de boeken in goede staat terugkomen.

SCHOOLBAL EERSTE GRAAD
De leerlingenraad van de 1ste graad organiseert op vrijdag 25 mei een schoolbal.
Deze zesde editie, met Amerikaans thema “the prom”, gaat door in de eetzaal van onze
school.
We nodigen graag alle leerlingen van de 1ste graad uit!
De deuren gaan open om 19 uur en het bal eindigt stipt om 22 uur.
De inkom is gratis en frisdranken zijn te verkrijgen aan €1,00.
Zakje chips aan €0,50.
wat ?
schoolbal.
Thema
America “The Prom”
wanneer ? vrijdag 25 mei
waar?
eetzaal van het Don Boscocollege.
wie ?
enkel leerlingen van de 1ste graad van onze school!
Hoe laat? 19 tot 22 uur
Graag bijgevoegd strookje terug meegeven aan jouw dochter/zoon op dinsdag 22 mei.

(HER)INSCHRIJVEN
Nieuwe inschrijvingen kunnen tijdens de vakantie elke werkdag

tussen 9.00 en 12.30 uur

tussen 14.00 en 17.30 uur

of op afspraak
De school is dicht van 11 juli tot en met 15 augustus.
Herinschrijvingen gebeuren op het oudercontact.

Initiatie reanimatie
Onze vijfdejaars hebben deelgenomen aan een gratis initiatie in reanimatie met een informatiesessie over hartstilstand (of plotse dood), die gegeven werd een gespecialiseerde instructeur.

Ter gelegenheid van de week van het hartritme die zal plaatsvinden van 28 mei tot 1 juni,
bieden we de gelegenheid aan om volledig gratis meer te weten te komen over deze dramatische aandoening en vooral over de handelingen die levens redden.

Bovendien zal u er meer leren over het correct gebruik van een defibrillator, een apparaat
dat u terugvindt op publieke plaatsen maar dat veel personen nog steeds afschrikt wanneer
het gebruik ervan noodzakelijk is, terwijl de bediening verbazingwekkend eenvoudig is en
het meerdere levens per dag redt!

Deze initiatiesessie in reanimatie gaat
door op woensdag 6 juni 2018 tussen 19
uur en 20 uur in de sporthal van de
school. Inschrijven kan op
www.mijnhartritme.be .

