
VOORWOORD 

Beste ouders 

Beste leerlingen 

Op één september mochten we 
1655 leerlingen verwelkomen, 
waaronder 306 eerstejaars en 30 
nieuwe leerlingen in de andere ja-
ren. We danken alle ouders voor 
hun vertrouwen in onze school.  

We starten dit 
schooljaar met 
een nieuw initi-
a t i e f ,  d e z e 
nieuwsbrief 
met praktische 
en pedagogische 
i n f o r m a t i e , 
v o o r n a m e l i j k 
gericht aan de 
ouders. In het 
verleden stelden 

we vast dat de brieven die we met 
de leerlingen meegaven, nauwe-
lijks hun „thuis‟ bereikten. We ho-
pen jullie op regelmatige tijdstip-
pen een dergelijke nieuwsbrief te 
bezorgen. Bij elke brief hoort een 
„ontvangststrook‟. Mogen we vra-
gen dat je deze ondertekent, het 
blad uitknipt en zo vlug mogelijk 
door uw zoon of dochter aan zijn, 
haar klassenleraar laat bezorgen. 

Ook willen we jullie deze nieuws-
brief elektronisch bezorgen, via 
mail en via het leerplatform. 
Daartoe kan je ons jullie mailadres 
bezorgen. Wij bezorgen jullie een 
gebruikersnaam en paswoord zo-
dat jullie allerhande informatie 
terugvinden op „Smartschool‟. 

Aan iedereen een aangenaam 
schooljaar gewenst! 

T. Godefroidt 

SEPTEMBER 2009 

Thierry Godefroidt, 

directeur  

DROMEN, DENKEN, DOEN 

“Mag een directeur wat diepere gedachten uitspreken, zeker de eerste 
schooldag, een dag waar we van start gaan met goede intenties, goede 
voornemens. Vorig jaar wenste ik onze leerlingen drie E‟s toe: enthou-
siasme, engagement, empathie. Ik wens ze jullie ook toe, maar wil het 
dit jaar vooral hebben over de drie D‟s, dromen, denken en doen. 

Dromen, luchtkastelen bouwen, je een beeld vormen van je nabije en 
verre toekomst, met veel verwachtingen en veel hoop. (…) 

Denken, objectiveren, nuanceren. Stelling nemen zonder vooroorde-
len, wikken en wegen, op zoek naar kennis, op zoek naar inzicht. 
“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht”. Maar 
bovenal het besef dat aan de grondslag van kennis vooral zelfkennis 
ligt: “Wie anderen begrijpt, verwerft kennis; wie zichzelf begrijpt, 
wordt wijs!” 

Doen, handelen, actie: geen woorden zonder daden. Wees mensen uit 
één stuk. Belijd niet alleen het goede, probeer het ook te doen! En 
vaak begint het goede doen, met het goede nadoen. Voorbeeldgedrag 
is de basis van elke opvoeding. In een christelijke school hebben we 
hét voorbeeld bij uitstek, een man die daadwerkelijk deed wat hij zei, 
wiens gedrag een kopie was van zijn gedachtegoed. Nu is de histori-
sche band met ons voorbeeld wat zoek en een verwijzing naar Christus 
helpt een directeur niet veel verder. Misschien kunnen vier woorden 
de toegangspoort vormen, vier woorden die een wereld van doorleefde 
waarden vormen: 

Sorry 

Dank u 

Alstublieft 

Proficiat  

Beste jonge mensen, ik wens jullie 
een prachtig schooljaar toe waarin 
je vol enthousiasme, engagement en 
empathie mag dromen, denken en 
doen, op zoek naar kennis en wijs-
heid, met zorg voor én beleving van 
vier woorden …” 

 

 

Toespraak van de directeur op 1 september 

2009 
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Tutti Frutti: een vorm van gezondheidspromotie waarbij jongeren de gelegenheid krijgen eenmaal per week 

(op woensdag) een stuk fruit te eten tijdens de speeltijd. 

 

Het schoolfruitproject is een prima aanzet om fruit te leren waarderen en om kinderen  te 

stimuleren om dagelijks een stuk fruit te eten. De opzet van het project bestaat erin dat de 

leerlingen één dag in de week tijdens de voormiddagspeeltijd een stuk fruit krijgen, vanaf 

begin oktober tot eind juni, gedurende een volledig schooljaar. In het totaal betekent dit een 

goeie 30-tal fruitweken! Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind laten deelnemen 

(deelnameprijs € 8). De prijs zal via de schoolrekening per semester worden vereffend. 

Deelnemen is niet verplicht, maar misschien kunnen de niet-deelnemers solidair zijn en op 

de fruitdag ook alleen een stuk fruit meebrengen als tussendoortje?   

Lees binnenkort de nieuwsbrief op http://sbc.smartschool.be! 

GEZONDHEID 

GEZONDE VOEDING OP SCHOOL 

Prijslijst RESTO   

Soep € 0,70 

Gewoon broodje € 2,00 

Speciaal broodje € 2,40 

Pastaschotel € 3,70 

Dagschotel € 3,70 

Suggestieschotel € 3,75 

Nagerecht € 0,70 

Dranken* € 0,70 

Gezondheid en gezonde 
voeding is dit schooljaar 
een aandachtspunt op 
onze school. Er is een 
ruim aanbod wat be-
treft het middagmaal 
op school.  

Via het kasticket kun-
nen ouders opvolgen 
wat hun kinderen eten. 
Elke dag friet of pasta is 
niet gezond! De menu‟s voor 
de komende maanden staan op onze 
website. 

Voortaan is er in de resto's bij het mid-
dageten dagelijks gratis water be-
schikbaar.  

http://www.sbcollege.be/downloads/september2009.pdf
http://www.sbcollege.be/


GENEESMIDDELEN OP SCHOOL 

VERKEERSVEILIGHEID 

In de loop van de komende weken 

zal de politie gerichte fiets- en 

bromfietscontroles uitvoeren. 

MEXICAANSE GRIEP 

Om besmetting te voorkomen zijn 
een goede hand- en nieshygiëne 

het allerbelangrijkst:   

 na een toiletbezoek en minstens 
vóór iedere maaltijd de handen 

grondig wassen met water en 

zeep; 

 propere handdoeken enkel voor 

persoonlijk gebruik of weg-

werphanddoekjes gebruiken; 

 de nagels kort knippen en regel-

matig schoonmaken; 

 de neus snuiten in papieren 
zakdoekjes en die onmiddellijk 

weggooien; 

 mond en neus bedekken bij het 

niezen. 

 

Indien uw kind in de loop van 
de volgende dagen of maanden 
de volgende symptomen ver-
toont: 

 een (plotse) koortsopstoot 
met temperatuur boven de 
38°C 

 spier- of gewrichtspijn 

 ademhalingssymptomen 
zoals hoesten of een lopen-
de neus 

 keelpijn 

En mogelijk ook deze 
(bijkomende) symptomen:  

 hoofdpijn 

 rillingen 

 vermoeidheid 

 overgeven of diarree  

dan vragen wij u om het thuis 
te houden en zo vlug mogelijk 
uw huisarts op huisbezoek 
te vragen. Een snelle tussen-
komst van de huisarts bespoe-
digt het genezingsproces.  
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WAT ZEGT DE WET? 

 In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in 
nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bie-
den die je kent en kunt geven. 

 Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voor-
behouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere 
personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. 

 

HET SCHOOLREGLEMENT 

Als school mogen we dus niet op eigen initiatief medicijnen toedienen aan 
leerlingen. Schoolpersoneel is niet bevoegd te oordelen of een bepaald ge-
neesmiddel aan een bepaalde leerling al dan niet mag worden aangeboden. 
Ook omtrent de dosis kan het schoolpersoneel zich niet uitspreken. 

Daarom willen we via het schoolreglement volgende afspraken maken: 

1. Een leerling die te ziek is om de lessen te volgen, hoort niet thuis op 
school. 

2. Wordt een leerling ziek tijdens de lessen, dan kan de school de ouders 
contacteren met de vraag het kind te komen ophalen. Lukt dat niet, dan 
kan de school na overleg met (en op kosten van) de ouders een dokter 
raadplegen voor het stellen van een diagnose. 

3. Als kinderen regelmatig medicijnen nodig hebben, kan de school ze toe-
dienen op voorwaarde dat de 
ouders een ondertekend dok-
tersattest bezorgen met de 
naam van de arts, de leerling 
en de ouders, de naam van de 
medicatie en de vorm ( pille-
tjes, siroop,…), de dosis en 
het tijdstip waarop de medi-
catie wordt gegeven, de wijze 
van bewaring en voorzorgen 
en ongewenste effecten. 

 

 

 

 

 

Dit attest vind je binnenkort 
terug als download op Smart-
school. 

GEZONDHEID 

KORT GENOTEERD 

http://www.sbcollege.be/


  

GEZONDHEID WEGWIJS IN HET WONDERWIJS 

 
Een school moet niet enkel eindtermen behalen die in het leerplan van elk vak 

beschreven staan maar ook vakoverschrijdende eindtermen, zoals bv. de 

“Eindtermen ICT voor de eerste graad”. Het invoeren van deze eindtermen heeft 

de bedoeling om alle leerlingen een gelijkwaardige basisvorming ICT te garande-

ren en hen tot competente ICT -gebruikers te vormen. 

Elke school heeft de vrijheid om te bepalen hoe zij deze eindtermen zal realiseren. 

Wij hebben als school er voor gekozen om alle leerlingen gedurende de eerste twee 

jaar van de eerste graad een 20 tal lessen te laten volgen gegeven door onze ICT-

coördinatoren. Deze lessen worden in eerste instantie gegeven tijdens studie

-uren zodat deze zinvol opgevuld worden. Het is de bedoeling dat elke klas 

in de eerste graad elke maand één les krijgt. De leerlingen maken gebruik 

van het werkboek "Chips Cookies Vista off 07". Dit werkboek blijft gedu-

rende 2 jaar in het OLC, waar het tijdens de ICT les zal gebruikt worden. 

De prijs van dit werkboek € 12,50 komt op de schoolrekening. 

Uw zoon of dochter heeft in het basisonderwijs al heel wat aandacht besteed aan „leren studeren‟ en „aanleren 
van studievaardigheden‟. Omdat het wenselijk is dat hieraan verder aandacht wordt besteed, stelden onze leer-
krachten een brochure „TOP TIPS VOOR TIPTOP STUDEREN‟ samen.  

Op maandag 21 september delen de klassenleraars de „Toptips‟ uit, schetsen kort de structuur van de brochure en 
geven een opdracht mee aan uw zoon of dochter: „Ken jezelf‟. 

In de loop van de daaropvolgende weken worden de verschillende rubrieken voorgesteld. De vakgebonden stu-
dietips worden door de vakleerkrachten met de leerlingen doorgenomen; dit wordt niet in de planning opgeno-
men, maar gebeurt op initiatief van de vakleerkracht. 

Voor de algemene studietips wordt de volgende planning in acht genomen. In de week van 28 september bie-
den we enkel „praktische Toptips‟ aan.  In de week van 5 oktober bespreken we de „Toptips bij noteren, studie-
ruimte, taken‟. Op woensdag 7 oktober neemt de leerkracht van het eerste lesuur de rubriek „Toetsen, toetsen, toe-
tsen‟ door ter voorbereiding van de grote overhoringen. In de week van 26 oktober staan we stil bij de „Toptips bij 
het plannen‟. 

Een drietal weken voor de proefwerkperiode behandelt de klassenleraar de rubriek „Proefwerken‟, maakt samen 
met de leerlingen een planning voor de komende proefwerkperiode en komt in een volgende les terug op de voor-
gestelde planningen.  

 
Wanneer welk onderdeel precies behandeld wordt, zal in de schoolagenda ingeschreven worden. 

LEREN LEREN 

ICT IN DE EERSTE GRAAD 

DACTYLO 

Om een computer te bedienen moet je vlot met een klavier omkunnen. Dactylografie is een kunst. 
Je tien vingers zweven over het toetsenbord terwijl je intussen de tekst leest. Het gaat razendsnel 
toch maak je nauwelijks fouten. We merken dat heel wat jongeren zich het 
“tienvingerblindtypen” nog niet eigen hebben gemaakt. Daarom bieden we de mogelijkheid 
om een vooravond van 16.00u tot 16.50u via een zelfstudiepakket én onder begeleiding een 
jaar lang een typcursus te volgen. De kosten beperken zich tot de aankoop van een boek met CD-
rom en bedraagt max. € 15. Het gebruikte oefenprogramma biedt afwisselende oefeningen. Na af-
loop van elke oefening krijg je meteen een evaluatie. Met wat oefening bereik je al vlug een be-
hoorlijke snelheid. De typcursus vat aan maandag 21 september (groep 1) en op dinsdag 22sep-
tember (groep 2). In groep 2 zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij. 

http://www.sbcollege.be/
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IN DE KIJKER 

 

TIPS VOOR DE OUDERS 

Je kan erop toezien dat jouw kind een goede tas koopt (rugzak, lichte tas, goed verstel-

bare riemen, niet te ruim zodat boeken niet kunnen gaan schuiven) 

Let bij de aanschaf van een schooltas, schrijfartikelen, etui,  . . . op praktisch nut en ge-

wicht 

Vertel je kind hoe je zware dingen optilt (bij tillen rechte rug, door de knieën zakken) en 

hoe zij hun schooltas moeten dragen (symmetrisch, niet over één schouder) 

Let erop dat je kind zo min mogelijk overbodige spullen meeneemt; soms is hulp bij het 

maken van de boekentas aangewezen, 

Indien je klachten of opmerkingen hebt over een te zware schooltas bespreek ze dan met 

de klassenleraar. 

 

TIPS VOOR DE LEERLING 

 Draag je rugtas over beide schouders, symmetrisch (dus niet over één schouder)! 

 Zet je tas zoveel mogelijk op de grond en laat ze in de pauze laten. 

 Til altijd met gebogen knieën. Het beste is dat je een zware rugtas eerst op de tafel zet en daarna op de rug tilt 

 Je kan ook het gewicht over twee (gelijkwaardige) tassen verdelen zodat je symmetrisch kan tillen (bijvoorbeeld 

regen- en sportkleding, eten en drinken apart) 

 je kan het gewicht van je tas beperken door overbodige dingen zoveel mogelijk thuis te laten 

 verdeel je boeken in twee stapels (voor- en namiddag) en laat een deel achter in je locker  

 boeken die niet nodig zijn voor huiswerk of het studeren van je lessen kan je achterlaten in je locker op school 

 je kan „s middags dranken op school kopen, flesjes kan je dan thuis laten 

 als je klachten hebt over een te zware schooltas bespreek die dan met je ouders of klassenleraar. 

 

WAT HOORT NIET IN EEN SCHOOLTAS? 

 Sleur niet met volledige schrijfblokken: enkele bladen in een map volstaan.  

 Werkschriften kunnen thuis blijven. Scheur er de bladen uit die je in de klas nodig hebt.  

 Je hoeft niet van elk vak de volledige leerstof bij te hebben. Spreek met je leerkracht af wat je nodig hebt. 

 Je toetsen- en takenmapjes van alle vakken heb je ook niet elke dag nodig. Neem alleen 

die mee voor de vakken van die dag. 

 Stop je sportgerei in een aparte tas. Je kan die achterlaten in je gehuurde kast. 

 Perforator en nietjesmachine blijven thuis. 

 Atlas en woordenboeken heb je niet elke dag nodig. 

 Maak elke dag je boekentas helemaal opnieuw: alles wat je niet nodig hebt, laat je thuis. 

 

WAT HOORT WEL THUIS IN EEN SCHOOLTAS? 

 Breng je eigen pennenzak mee met het noodzakelijke schrijfgerei: een pen, enkele gekleurde balpennen of fijne stif-

ten, reserve inktpatronen, een potlood, een lat, een gom, puntenslijper, inktwisser. 

 Je hebt steeds je schoolagenda bij je. 

 Je zorgt voor een (dun) mapje voor elk vak. 

 Lesmateriaal voor de lessen van de dag: raadpleeg je schoolagenda! 

 DE SCHOOLTAS 

http://www.sbcollege.be/
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BIOTOOPSTUDIE BIOLOGIE 

In de week van 21 september gaan we op 
biotoopstudie naar het Park Liedts. We 
voorzien daarvoor 3 lesuren in de 
voormiddag of een volledige namid-
dag. Deze biotoopstudie vormt de 
basis van de biologielessen in het 
eerste jaar. 
 
In het kader van begeleid zelf-
standig leren voeren de leerlingen 
heel wat waarnemingen uit. Ze 
leren abiotische factoren meten, 
planten determineren en de aan-
passingen van planten en dieren 
aan hun omgeving observeren. Tij-
dens onze ontdekkingstocht komen 
ook een aantal vakoverschrijdende 
eindtermen aan bod. 

 

Indien door de weersomstandigheden deze activiteit niet kan 
plaatsvinden, gaan de normale lesuren door. Daarom brengen de leerlingen bij 
slecht weer hun boeken en schriften mee. Indien mogelijk worden de leerlingen de 
dag voordien verwittigd als de activiteit niet kan doorgaan wegens de weersom-

ACTIVITEITEN 

Wat brengen de leerlingen mee: 

 aangepast schoeisel 

 regenkledij 

 schrijfmap 

 potlood 

 balpen 

 een wasco   

 en een plastic zak 

EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE 

In de week van 28 september tot 2 oktober gaan de 
leerlingen van het eerste jaar in het kader van de 
lessen aardrijkskunde op excursie. Het juiste tijd-
schema komt in de wekelijkse mededelingen die uw 
zoon of dochter kan nalezen op Smartschool. 

We rijden met de fiets richting Leupegem. Daar 
maken we een fikse wandeling waarbij we ons leren 
oriënteren met kaart en kompas, we leren tal van 
natuurlijke en menselijke elementen in het land-
schap waarnemen en bestuderen het reliëf in de ei-
gen leefruimte. De leerlingen krijgen een bundel 
met vragen en verwerkingsopdrachten die de basis vormen bij tal van lessen aardrijkskunde van het eerste tri-
mester. 

Deze uitstap vindt plaats in de omgeving van Oudenaarde (het verste punt is Leupegem) zodat we alles, in 
groep en onder begeleiding, met de fiets kunnen doen. In het kader van verkeerseducatie moeten de leerlingen 
die dag met een fluovestje naar school komen. Ook het dragen van een fietshelm raden we aan ( fietsen kunnen 
eventueel op voorhand reeds op school gestald worden ). 

Indien door de weersomstandigheden deze activiteit niet kan plaatsvinden, gaat er een normale lesdag door. 
Daarom brengen de leerlingen bij slecht weer hun boeken en schriften mee. Indien mogelijk worden de leerlin-
gen de dag op voorhand verwittigd als de activiteit niet kan doorgaan wegens de weersomstandigheden. 

Wat brengen de leerlingen mee:  
 
 lunchpakket (indien geen warme maaltijd)  
 potlood, balpen en kleurpotloden 
 harde kaft  
 fietsslot, fietspomp en snelbinder 
 fluo vest en eventuele valhelm  
 
Bij slecht weer: boeken en schriften van die dag 

http://www.sbcollege.be/
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ACTIVITEITEN 

 OVERZICHT ACTIVITEITEN EERSTE JAAR 

TEAMBUILDING BLUEBERRY HILL KORTRIJK 

 

“In Blueberry Hill leer je nieuwe dingen 

zoals speleotechnieken, commandopar-

cours, boogschieten, speleobox en muur-

klimmen. Dit is de perfecte activiteit om 

de klasgeest te versterken. Deze activiteit 

moet zeker blijven.”  

  Matthias Claeys 1Lab 

 

http://www.sbcollege.be/


  

1 OP 4 GEZINNEN HEEFT RECHT OP EEN TOELAGE 

Denkt u in aanmerking te komen voor een toelage? Dien dan vanaf 15 augustus 2009 uw aanvraag in voor 
school- of academiejaar 2009-2010. 

Meer info bel gratis  1700 of surf naar www.studietoelagen.be 

 

Hoe? 

Je kan een formulier krijgen op school of in het CLB. De aanvraag kan ook elektronisch worden ingediend. 

Surf hiervoor naar www.schooltoelagen.be!  

De aanvraag indienen kan tot en met 30 juni 2010. 

Hulp nodig? 

Vraag het eerst bij het leerlingensecretariaat van de school!  

ONKOSTENRAMING SCHOOLJAAR (RICHTPRIJS)  

KOSTEN & TEGEMOETKOMINGEN 

EERSTE JAAR   

Drukwerk  €  80,00  

Schoolagenda  €  5,00  

Materiaal T.O.  €  10,00  

Huiswerkblok  €  1,50  

ICT (leerplatform)  €  7,00  

ICT-boekje Chips Cookies Vista € 12,50  

Rapport  €  6,00  

Turnkledij  €  25,00  

Zwemgeld  €  50,00  

Sportdagen  €  27,00  

Educatieve activiteiten  €  70,00  

 

SUBTOTAAL 

 

Facultatief: huur locker  

 

€ 

 

€  

 

284,00 

 

14,00  

Facultatief: aankoop restokaart  €  2,50  
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WAT IS DE OK-PAS? 

De OK-pas is een kansenpas. Deze zorgt ervoor dat mensen met een beperkt inkomen tegen 

voordeliger tarieven kunnen deelnemen aan diverse vrijetijdsinitiatieven: cultuur, sport, kin-

deranimatie, … De OK-pas is er enkel voor inwoners van Oudenaarde. Deze pas wordt gratis 

verdeeld aan de rechthebbenden via het OCMW en de sociale dienst van de stad. De pas is 

steeds persoonlijk „op naam‟. Alle gezinsleden hebben hun eigen pas (ook kinderen). De OK-

pas is 1 jaar geldig. 

 

OOK OP SCHOOL? 

Concrete werking 

Verdeelsleutel: gebruikers 25% - scholen 25% - OCMW 50% 

Activiteiten: voorlopig 1 of 2 dagdelen 

Informatie: scholen in samenwerking met OCMW  belang van discretie op school! 

 DE OK-PAS IN HET ONDERWIJS 
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VARIA 

 

KORT GENOTEERD 

DE LIJN: VOORAAN INSTAPPEN 

Vanaf 21 september 2009 zijn alle reizigers 

verplicht om op alle buslijnen opnieuw voor-

aan in te stappen en spontaan hun vervoerbe-

wijs aan de chauffeur te tonen. Ook jongeren 

met een Buzzy Pazz worden verplicht steeds hun 

abonnement te tonen bij het instappen.  

SCHOOLVAKANTIES  2009-2010 

05/10 vrije dag    2/11 - 8/11 herfstvakantie 
11/11 wapenstilstand  21/12 - 3/1 kerstvakantie 
5/2 pedagogische studiedag 15/2 - 21/2 krokusvakantie 
5/4 - 18/4 paasvakantie  13/5 - 14/5  hemelvaart 

OUDERRAAD 

De ouderraad van het SBC is op heel wat 
vlakken actief. Wij willen samen met de 
leerkrachten en de directie bouwen aan een goede school. 
Ieder jaar opnieuw zoeken wij mensen die zich hiervoor wil-
len inzetten. Meer info vind je op de website van de school. 

TERUGBETALINGEN 

Heel wat ziekenfondsen voorzien terugbetalin-

gen voor schoolactiviteiten. Informeer u bij uw 

mutualiteit of volg deze link. 

http://www.sbcollege.be/
http://www.sbcollege.be/index.php?sbc=10e
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di  1-9 eerste schooldag 

wo 9-9 3de lesuur: 1stes(1/2): startviering Kapel 

  4de lesuur: 1stes(1/2): startviering Kapel 

vr 11-9 1stes(1/4): BBH Kortrijk 

  1ste graad: rapport 

m 14-9 1stes(1/4): BBH Kortrijk 

di 15-9 Vm: MST: Hepatitis 1: 1stes(1/2) 

  1stes(1/4): BBH Kortrijk 

do 17-9 Vm: MST: Hep.1: 1stes(1/2) 

  1stes(1/4): BBH Kortrijk 

vr 18-9 1ste graad: rapport 

  20.00u: De Munt: Dansvoorstelling door Rosas: “The Song” 

di 22-9 1stes(1/2): Oudercontact 

wo 23-9 1stes(1/2): Oudercontact 

do 24-9 20.00u: Ouderraad 

vr 25-9 1ste graad: rapport 

vr 2-10 LLR: Dag van de LLR + SBCinema 

  1ste graad: rapport 

MA 5-10 VRIJE DAG 

di 6-10 Vm: MST:1LAa 

do 8-10 Vm: MST: 1LAb 

  Vm: 1stes(1/2-2 lesuren): Toneel: Straff 

vr 9-10 Vm: 1stes(1/2-2 lesuren): Toneel: Straff 

  1ste graad: rapport 

di 13-10 Vm: MST: 1LAc 

do 15-10 Vm: MST: 1LAd 

vr 16-10 Vm: MST: 1LAe 

  1ste graad: rapport 

za 17-10 Reünie oud-leerlingen 2003-2004 

ma 19-10 1°jaar: GO’s (WI+LA) 

do 22-10 1°jaar: GO’s (NE+FR) 

vr 23-10 Vm: MST: 1MOa 

  LLR: Dag van de jeugdbeweging 

  1ste graad: rapport 

di    27-10 6°-7°-8°u: 1ste graad: Schoolcross 

vr   30-10 1ste graad: rapport 

za 31-10 1ste graad: TOP-dag 

zo 1-11 Herfstvakantie t.e.m. zo 08-11-2009 

DE KALENDER KALENDER 

http://www.sbcollege.be/

