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Beste ouders, beste leerlingen 

“Nieuwsbrief 3 volgt snel na 
nieuwsbrief 2”, moet u denken 
en met recht. In de vorige brief 
was een „storend‟ foutje geslo-
pen i.v.m. „SBCulinair’, ons 
eetfestijn waar we u graag voor 
uitnodigen. We lieten weten 
dat we op zoek waren naar 
„helpende handen‟, maar ver-
meldden niet duidelijk dat we 
helpende handen van ouders 
bedoelden. Mocht u op één van 
de zes dagen kunnen helpen, 
mag u dit laten weten via het 
antwoordstrookje liefst voor 
donderdag 12 november.   

Centraal in deze nieuwsbrief staat ‘onze droom’, een 
manier om ons pedagogisch project gestalte te geven.  
Niet dat woorden en teksten alleszeggend zijn. Onze wa-
re inspiratie moet te voelen zijn in onze dagelijkse zorg 
voor uw zoon of dochter, in een sfeer van vertrouwen, 
liefde, aanstekelijk enthousiasme, belangeloos engage-
ment, warme empathie ... 

Zo dient u ook onze GOK-werking te zien, waarbij 
GOK staat voor „gelijke onderwijskansen‟. Hoe we dat 
concreet aanpakken leest u wat verder. 

We vestigen graag uw aandacht op de zorg voor het 
eigen materiaal („verloren voorwerpen‟), de veiligheid 
in het verkeer („de fluovestjes!‟),  onze blijvende zoek-
tocht naar persoonsgegevens („de jubilarissen‟). Ook 
blikken we even terug („de cross‟) en even vooruit („de 
kaart– en posterbeurs‟, „het kerstontbijt‟, „ de advents-
ontmoeting‟). 

Tot slot wens ik al onze leerlingen een vlotte aanloop 
naar de proefwerken! Denk eraan: wie slaagt in het 
plannen, plant zijn slagen! 

T. Godefroidt 
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 directeur  

De droom van gisteren is  

de hoop van vandaag en  

de werkelijkheid van morgen. 

R.H. Goddard 

Dromen zijn de toetsstenen 

 van je karakter. 

H.D. Thoreau 

Een droom is pas een illusie als ... 

niemand erin gelooft.  

Bisschop Mungel 
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Onze droom 

Wij dromen van een school 

waar leerlingen en leerkrachten graag werken, 

waar er solidariteit is met elkaar en met de grote wereld, 

waar er eerbied is voor mensen en dingen. 

Wij dromen van een school 

waar eerlijk gezocht wordt naar waarheid, 

waar gevoel woont voor al wat schoon, edel en goed is, 

waar dankbaarheid leeft voor het wonder waarin en waarvan wij leven. 

Wij dromen van een school 

waar niemand volmaakt moet zijn, 

waar we vergiffenis geven en vergiffenis krijgen, 

waar we altijd blijven geloven in de toekomst. 

Het lijken „plechtige-communiewoorden‟, 

maar toch is dit ons ideaal, 

het pedagogisch project, waarvoor we staan. 

We spreken erover in de godsdienstlessen, 

maar ook in de andere lessen zit deze visie verweven. 

Soms vieren we die in liturgie of gebeden 

en dan kunnen we weer een beetje verder dromen. 

Waar halen wij onze droom? 

Wij geloven dat mensen kinderen van God zijn op weg naar geluk. 

Wij geloven dat Jezus van Nazareth de weg is naar dat ware leven. 

Wij geloven dat wij geroepen zijn om te leven in Jezus‟ Geest. 

Daarom noemen wij ons een katholieke school. 

Niet iedereen werkt hier even hard aan. 

Sommige leerkrachten, leerlingen, ouders 

noemen zich zelfs andersdenkenden. 

Maar als u zich bij ons inschrijft, verwachten we minstens 

dat u onze overtuiging eerbiedigt en 

we hopen dat u ook later nog weet 

dat u een vrijwillige keuze gemaakt hebt 

voor een school met een droom. 

Boekentip 
Piet Raes, Geloven in katholiek onderwijs. 

Over opvoeden en onderwijzen in christe-

lijk perspectief,  

Uitgeverij Pelckmans, Kapellen,  2009. 

Jij ziet dingen zoals ze zijn, en je zegt 

„Waarom?‟ 

Ik droom van dingen die nog niet bestaan  

en ik zeg 'Waarom niet?' 

George Bernard Shaw 

http://www.sbcollege.be/
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AANDACHT 

Gezocht: m/v met talent … om armoede weg te werken ! 

 KAARTEN- EN POSTERBEURS 

Of je nu man of vrouw, jong of oud, arm of rijk bent, ieder van 
ons heeft talenten. Heel wat mensen gaan met hun talenten aan 
de slag. Ze vullen hun leven zinvol in met een leuke hobby of een 
fijne job. Gelukkig maar, want iedereen heeft recht op een pas-
sende job, vertrekkend vanuit zijn of haar talenten.  Een baan 
met een behoorlijk inkomen, goede werkomstandigheden en vol-
doende persoonlijke groeikansen geeft ook zin aan je bestaan.  

Jammer genoeg vallen heel wat mensen uit de boot: ze kunnen hun talenten onvoldoende ont-
wikkelen, vinden geen (aangepast) werk of werken in moeilijke omstandigheden. Niemand 
droomt ervan om werkloos of arm te worden. Toch is dit de realiteit voor heel wat mensen. An-
derhalf miljoen Belgen leven met een armoederisico. 

Ook onze school zal zich tijdens de komende advent 
solidair tonen met mensen die het niet zo breed heb-
ben als de meesten van ons. Naar jaarlijkse traditie 
wordt opnieuw  een kaarten-  en posterbeurs  
georganiseerd. Van  vrijdag  20  tot vrijdag  27  
november krijgen alle leerlingen de gelegenheid om 
deze beurs tijdens de middagpauze te bezoeken. Wie 
op zoek is naar een blitse poster voor de studeerka-
mer, een verjaardagskaart voor vriend of vriendin, 
een kaartje voor moeder- of vaderdag, … kan daar 
beslist iets op de kop tikken!  Met de opbrengst van 
deze beurs willen we inspelen op de problematiek 
van de armoede door onder andere de campagne 2009 van Welzijnszorg  te steunen. 

 ‘GEVONDEN’ VOORWERPEN 

Ook dit jaar groeit de berg „gevonden voorwerpen‟ met de dag. Naast schrijfgerief, brooddozen 

en pennenzakken beschikken we over jassen, turnzakken met zwem- of turngerief, petten, 

sjaals, pullovers, handschoenen. Omdat in al deze dingen nergens een naam te vinden is, kun-

nen ze niet aan de rechtmatige eigenaars worden terugbezorgd. We vragen dan ook de mede-

werking van alle leerlingen en alle ouders om: 

 alles van een naametiket te voorzien (zoals de turnkledij waarvoor 

etiketten via de school worden bezorgd), 

 bij verlies onmiddellijk de receptie van de hofbouw te verwittigen, 

 steeds ten spoedigste en intens naar verloren voorwerpen op zoek 

te gaan, 

 geregeld - in afspraak met een ondersteuner - een bezoekje te bren-

gen aan de verzamelplaats van de teruggevonden spullen. 

Gevonden voorwerpen die niet voor de grote vakantie zijn opgehaald, worden aan een 

caritatieve instelling bezorgd. 

http://www.sbcollege.be/
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VEILIGHEID 

FIETSEN ALS HET KAN 

Omdat fietsen gezond is en we zo vervoerskosten kunnen uitsparen, gebruiken we indien 
haalbaar de fiets. Dit gebeurt voor een aantal activiteiten en in het bijzonder voor de lessen lichamelij-
ke opvoeding tweede en derde graad.  

EIGEN FIETS 

Bij voorkeur gebruiken de leerlingen een eigen fiets. Aan 
de leerlingen van de tweede en de derde graad wordt ge-
vraagd om over een eigen fiets te beschikken zodat we de 
externe sportlocaties in groep kunnen bereiken. 

De school investeerde in een veertigtal fietsen om in uit-
zonderlijke gevallen de leerlingen een oplossing aan te 
reiken. De (hoge) huurprijs, m.n. € 2 per huurbeurt, be-
oogt een ontradingseffect, want we kunnen geen fietsen 
voorzien voor vier klassen tegelijk. Het huurgeld wordt 
gebruikt om herstellingen uit te voeren. We vragen onze 
leerlingen het nodige respect op te brengen zowel voor de 
eigen fiets als voor de fietsen van de school. 

De ouderraad stelde voor om een jaarhuurprijs te voorzien voor leerlingen die geen gebruik kunnen 
maken van eigen fiets of fiets van een vriend(in). Omdat dit slechts uitzonderlijk het geval kan zijn, 
vragen we de betrokken ouders contact op te nemen met de adjunct-directeur Peter Van de Vyver. 

WEES GEZIEN OF ANDERS BEN JE GEZIEN 

De school voorziet bij fietsverplaatsingen tijdens de lesuren 
voor alle leerlingen fluovestjes om de zichtbaarheid te ver-
groten.   

Graag brengen we dit punt onder de aandacht van alle ouders 
met de vraag om hun kinderen bij het fietsen van thuis naar 
school (en terug) fluovestjes of reflecterende accessoires te la-
ten dragen.   

Elke leerling van het eerste jaar kreeg op de onthaaldag van 
het eerste jaar een fluovestje van school. 

Op woensdag 20 januari plannen we een dag van de verkeersveiligheid! 

WE KUNNEN TOCH FIETSEN? DE ZEVEN GOUDEN TIPS VAN KLASSE! 

Het volledige artikel vind je terug op de website van klasse en is zeker een aanrader! 

1. Oefen met je kind de weg tussen thuis en school. Dat hoeft niet altijd de kortste weg te zijn. 

2. Rij eerst zelf voorop of naast je kind. 

3. Geef uitleg bij wat je doet en waarom (hand uitsteken, afstand houden...). 

4. Rij nadien achteraan, kijk en kom niet tussen zolang je kind veilig 
bezig is. 

5. Blijf tips geven bij gevaarlijke punten. 

6. Zeg niet enkel wat fout was. Geef ook positieve commentaar. 

7. Begin al op jonge leeftijd. 

Je kind leren fietsen doe je op straat. Oefen samen op www.kijkuitopdefiets.be. Jonge fietsers (10 
tot 14 jaar) leren er gevaren herkennen. Kijk samen hoe een bus die uitzwenkt een voetganger 
wegveegt. Op het voetpad! 

http://www.klasse.be/ouders/13372
http://kijkuitopdefiets.be
http://www.klasse.be/ouders/13372
http://www.sbcollege.be/
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Fietsen tijdens de lesuren 

FIETSAFSPRAKEN 

Zorg ervoor dat je fiets reglementair in orde is. Laat je fiets regelmatig controleren! 

Plaats je fiets steeds juist en in de juiste fietsenstalling. 

 Leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsrekken en maken de 
fiets slotvast. Indien dit gebeurt d.m.v. een hangslot, wordt het 
hangslot vastgemaakt aan de wielhouder.  

 De fietsenstallingen zijn per graad ingedeeld: 

 Leerlingen 1ste graad: fietsenstalling naast de kapel, 

 leerlingen 2de graad: fietsenstalling achteraan de hofbouw, 

 leerlingen 3de graad: fietsenstalling aan blok T. 

Als we in groep vertrekken, houdt iedereen zich aan volgende af-

spraken. 

 Iedereen heeft een fluovestje aan! 
 De begeleiders hebben een ander kleur van fluovest. De ene 

leidt de groep, de tweede sluit de groep. Alle leerlingen fietsen 
tussen beide begeleiders! 

 De groep blijft gesloten! Vermijd dat er grote ruimtes tussen 
elkaar ontstaan. 

 Bij elk kruispunt houden we halt en laten de groep aansluiten. 
 We houden ons steeds aan het verkeersreglement! 

ZIJN WE DAN VERZEKERD? 

Vaak wordt de vraag gesteld wat de verzekering inhoudt wanneer leerlingen zich met de fiets verplaatsen.  

Als leerlingen onder begeleiding fietsen dan zijn ze verzekerd voor: 

 eigen lichamelijke schade, 
 eigen materiële schade (vb. kledij, bril …) behalve hun fiets, 
 lichamelijke schade aan derden, 
 materiële schade aan derden (vb. een leerling heeft iemand aangereden en die persoon zijn bril is 

stuk: dit zal worden vergoed). 

Als de leerlingen naar huis rijden en ze veroorzaken schade aan derden, is dat een zaak voor de familiale ver-

zekering, want ze zijn niet onder begeleiding. 

Voor nadere inlichtingen kan u zich wenden tot mevrouw Veronique Vanderplaetsen, lid van het ondersteu-

nend personeel. 

WE FIETSEN MET TWEE NAAST ELKAAR: DAT MAG TOCH?! 

Fietscontrole door de lokale politie 

 De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wan-

neer het kruisen niet mogelijk is. 

 Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen 
van een achteropkomend voertuig. 

 Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde 

openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de 

bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden. 

http://www.sbcollege.be/
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Jubilarissen in de kijker 

JUBILARISSEN VAN 5 JAAR 

Het Sint-Bernarduscollege kende zijn eerste 
officiële schooldag op 1 september 2000. 
Voor de toenmalige zesdejaars was deze sa-
mensmelting van twee scholen een grote 
aanpassing, maar tevens een enorme verrij-
king.  Om deze herinneringen te koesteren 
werd in 2006 door enkele oud-leerlingen 
besloten een reünie te houden voor de 
„eerste jubilarissen van vijf jaar‟. De eerste 
editie werd vastgelegd op 1 juli 2006.  

Er werden heel wat activiteiten door deze 
groep gepland, zoals een receptie met 
broodjes, het maken van „nieuwe‟ klasfoto‟s, 
het houden van een fuif … De massale op-
komst bewees dat deze reünie een schitte-
rend initiatief was en vooral „voor herhaling vatbaar‟.  Zo ontstond een nieuwe traditie.  Op zater-
dag 17 oktober 2009, vierden we de vierde generatie, de leerlingen die in juni 2004 van het col-
lege afzwaaiden. U vindt enkele sfeerbeelden en de „vernieuwde‟ klasfoto‟s op www.sbcollege.be. 

JUBILARISSEN VAN 10, 15 … TOT ZELFS 60 JAAR 

Natuurlijk konden de oud-
leerlingen van het Onze-Lieve-
Vrouwinstituut en Onze-Lieve-
Vrouwecollege niet achterblijven. 
Vorig jaar organiseerden we voor 
het eerst een avond voor de jubi-
larissen van 10, 15 tot zelfs 35 
jaar, meer bepaald een vrijdag-
avond van SBCulinair, uitsluitend 
voorbehouden voor deze jubila-
rissen. 

Dit jaar gaan we nog verder terug 
in de tijd en we hebben zelfs een 
aantal klassen teruggevonden die 
afzwaaiden in juni 1949, dus 60 
jaar geleden!  

We vieren onze jubilarissen van 1949, 1954 … 1994, 1999  op vrijdag 13 november, de eerste 
avond van SBCulinair.  Bent u een jubilaris en nog niet ingeschreven?  Haast u, inschrijven kan 
nog altijd op www.sbcollege.be!  

 

Reünie “retorica” 2004  

                                       Retorica 1949 

 

NOG NIET GEVIERD? 

Bent u oud-leerling en nog niet als jubilaris gevierd? Dan is de kans groot dat we nog op 

zoek zijn naar uw juiste persoonsgegevens! In de antwoordstroken vindt u een bijzondere 

ruimte om de meeste recente gegevens mee te delen. Dit kan ook via onze site waar u links 

bovenaan de rubriek „Oud-leerlingen, laat van je horen‟ vindt. Dank bij voorbaat! 

http://www.sbcollege.be
http://www.sbcollege.be
http://www.sbcollege.be/
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Lopen is gezond 

Naar jaarlijkse gewoonte binden alle discipelen 
van het Sint-Bernarduscollege terug de loop-
schoentjes aan om met volle overgave een volgen-
de editie van de schoolcross te trotseren. Voor de 
ene is de opgelegde loopafstand een gezondheids-
wandelingetje, voor de andere een helletocht,  „een  
vervroegd halloween-geschenk‟! Het dreamteam 
van L.O.-leerkrachten had het allemaal netjes uit-
gekiend en voorbereid. En alle ingrediënten voor 
een geslaagde cross-editie waren aanwezig: 

 een aangepaste loopafstand per leeftijd voor 
jongens en meisjes, 

 een overzichtelijk uitgezet parcours op een schitterende locatie, op maat gemaakt voor een 
„vliegende Fin‟, 

 een piekfijne geluidsinstallatie waarmee de stem van de speaker weergalmde tot ver buiten 
de Scheldemeersen en menig lopend volkje de gepaste adrenaline-boost gaf, 

 de immer vriendelijke collega‟s die her en der verspreid op het parcours hun poulains luid-
keels bleven aanmoedigen, 

 de prominente aanwezigheid van de directie aan het podium om het winnende trio te lauwe-
ren met het passend ere-metaal en hen daarbovenop te voorzien van een „robijn‟zachte SBC-
handdoek, 

 last but not least, iets wat de organisatoren niet konden voorzien maar waarmee ze toch rij-
kelijk mee gezegend werden, een stralend herfstzonnetje dat solliciteerde voor de titel van 
„nazomerdag‟. 

Een veldloop op het SBC, „de cross‟ in de volksmond, is en blijft een prachtige sportmanifestatie, 
een waardevolle traditie om in ere te houden. Het ene jaar is het bibberen van de vrieskou, het an-
dere jaar is het ploeteren door de slijkse velden en soms, heel soms is er geen vuiltje aan de …
schoen. Desondanks werd deze kurkdroge uitgave niettemin fel gesmaakt door de leerlingen. De 
prachtige actiefoto‟s zijn daar stille getuigen van alhoewel bij sommigen aan de gelaatsuitdruk-
king bij de eindmeet overduidelijk valt af te lezen dat Halloween voor de deur stond. 

Een dikke proficiat aan al onze eerstejaars. 

1 Amber Maximus  1 MO g 

2  Marlies Moreels 1 MO f 

3 Nienke De Waele  1 MO c 

1 Daan Lefebre 1 LA a 

2 Matthias Van Laethem 1 LA e 

3 Laurids Van Lancker 1 MO d 

http://www.sbcollege.be/


   GOK-ken op slagen 

GOK staat voor Gelijke Onder-

wijskansen.  

Het GOK-decreet dateert van 

september 2002. Dit ondersteu-

ningsaanbod wil aan alle kinde-

ren dezelfde mogelijkheden bie-

den om te leren en om zich te 

ontwikkelen. 

Dit decreet wil ook  uitsluiting, 

sociale scheiding en discrimina-

tie tegengaan en heeft daarom 

speciale aandacht voor kansarme 

kinderen.  

WAT IS GOK? 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM ALS SCHOOL GOK-UREN TE KRIJGEN? 

Op basis van vijf „indicatoren‟ bepaalt het ministerie of een school al dan niet uren krijgt: 

 ouders behoren tot de trekkende bevolking,  

 moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, 

 de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het gezin opgenomen, 

 het gezin leeft van een vervangingsinko-
men, 

 de thuistaal is niet het Nederlands. 

Op basis van deze gegevens kreeg onze school 
in 2008 voor de drie volgende schooljaren een 
aantal GOK-uren toegekend voor de eerste 
graad. 

Het team bestaat uit  

 leerkrachten die les geven in de 1ste graad: 
Evelien Colpaert, Bram De Smijter, Vero-
nique Serlet en Christelle Van Hautte,  

 ondersteund door Joke Vandewalle en 
Christel Nachtergaele vanuit de leerlin-
genbegeleiding,  

 Nico Van Dorpe van het CLB,  

 Conny Vermandere vanuit de directie. 

HET GOK-TEAM 

8 

      Om een  eerlijke 

test  te verzekeren  krijgen 

jullie dezelfde opdracht.  

     Klim in die boom !  



Een eerste stap was het vastleggen van de 

thema's waarbinnen onze school rond 

GOK zou werken. Onze school koos voor: 

 preventie en remediëring, 

 socio- emotionele ontwikkeling. 

Voor elk thema werden doelstellingen vastgelegd 

waaruit verschillende acties voortvloeien. Zo beko-

men we een actieplan. Tijdens deze drie schooljaren 

wordt er aan de opgestelde acties gewerkt. Bij een 

actie wordt zo veel mogelijk gestreefd de hele graad 

erbij te betrekken. Een globale aanpak komt niet 

alleen ten goede aan jongeren met problemen, maar 

ook andere leerlingen genieten van bijkomende 

hulp en ondersteuning. Door GOK groeit er een 

school die oog heeft voor elk kind of het nu kansarm 

of kansrijk is.  

HOE WERKT GOK? 

ENKELE CONCRETE ACTIES 

Theorie is één zaak, praktijk een andere: hoe pakken we het concreet aan? Enkele voorbeelden: 

 onthaaldag voor nieuwe leerlingen, 

 lessen “Leren leren”,  

 aandachtspunten voor de leerlingen: via affiches in de klas worden bepaalde items rond 
”Leren leren” een aantal weken speciaal gevolgd bv. mijn boekentas is juist gevuld, planning 
maken …, 

 remediëring, 

 studiekeuzebegeleiding, 

 leerlingenbegeleiding gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen, met een 
consequente opvolging als het toch fout loopt, 

 … 

   GOK-ken op slagen 
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Ons motto 

„We kunnen niet van alle 

kinderen dezelfde sterren 

maken, wel kunnen we er 

voor zorgen dat ze alle-

maal schitteren.‟  



OP DE PLANNING 

KERSTONTBIJT 

Het is op school al jaren een traditie om de eerste proef-

werkperiode voor de eerste jaars niet zomaar te beëindigen. 

De kerstdagen staan dan voor de deur. Terecht hopen wij op 

een gezellige en vredevolle kerst in onze familie, maar laten 

wij daarbij toch niet vergeten dat dit voor heel wat mensen 

in onze maatschappij opnieuw bij een droom zal blijven. 

Daarom willen wij met de leerlingen van het eerste jaar ons 

steentje bijdragen om ook die mensen een gezellige kerst te 

bezorgen. 

 

Op vrijdagmorgen 18 december houden wij met 

onze leerlingen een korte kerstbezinning, gevolgd 

door een ontbijt met eerlijke en heerlijke producten 

uit de wereldwinkel. De magen hoeven dus niet voor-

af gevuld te zijn. 

Wij vragen daarvoor een bijdrage van € 5. Dit bedrag 

wordt via de schoolrekening vereffend. De opbrengst 

bezorgen we aan de VZW Kansarmen Oudenaarde, de 

organisatie die zich inzet voor de minderbedeelden in 

onze regio. De leerlingen kregen hierover reeds de 

nodige informatie in het kader van welzijnszorg.   

ADVENTSONTMOETING VOOR VRIJWILLIGERS 

Tijdens de adventstijd maken we het graag eens stil om samen 

met jonge mensen even halt te houden  bij een aantal momen-

ten eigen aan het leven. Op donderdag 17 december orga-

niseert de jeugddienst van het bisdom Gent een adventsont-

moeting in de crypte van de kathedraal in Gent. In de voorbije 

jaren waren we vanuit de school talrijk aanwezig samen met 

ongeveer 200 jongeren vanaf 13 jaar.   

Info via uw godsdienstleerkracht en inschrijven via 

de inschrijfstrook in de nieuwsbrief van december.  

Het programma : 

 18.30 u. : vertrek met de bus aan het Tacambaroplein, 
 19.30 u. : adventsontmoeting : een gebedsviering met getuigenis en gesprek, 
 20.45 u. – 22.00 u. : spel, dans en muziek, een drankje en een hapje in het diocesaan centrum, 
 22.30 u. – 22.45 u. : aankomst Tacambaro. 

Enkele praktische afspraken 

 Wie wil kan bij de terugreis afstappen op verschillende plaatsen op de N60. Wij verwachten dat  
er vanaf 22.00u iemand aanwezig  is op deze plaats omwille van de veiligheid.  

 Voor de reiskosten voorzien we een richtprijs van € 7 (afhankelijk van het aantal deelnemers). 
Dit zal later vereffend worden via de schoolrekening. 

 Indien nodig zijn we op de avond zelf te bereiken via Mr. Lacres : 0486 26 41 95. 
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Op zoek naar de kalender? Surf naar http://sbc.smartschool.be. 

http://www.sbcollege.be/


ANTWOORDSTROOKJES 

VOORNAAM LL:         KLAS:   1 

NAAM LL:           NUMMER: 

HELPENDE HANDEN SBCULINAIR: OUDER(S) 

(Graag ook in te vullen indien u dit reeds deed bij vorige nieuwsbrief) 

De organisatie van SBCulinair vraagt heel wat mankracht. Elke helpende hand wordt sterk ge-

waardeerd.  Ik,  ………………………………………………………………………………………………….,  ouder van   

……………………………….………..………………………………………..., uit

(klas  1 …………)  ben bereid een helpende hand toe te steken op:

  vrijdag 13 november  vrijdag 20 november 

 (van 19.00 u. tot 23.00 u.) (van 19.00 u. tot 23.00 u.) 

  zaterdag 14 november  zaterdag 21 november 

 (van 19.00 u. tot 23.00 u.) (van 19.00 u. tot 23.00 u.) 

  zondag 15 november  zondag 22 november 

 (van 11.30 u. tot 15.30 u.) (van 11.30 u. tot 15.30 u.) 

NIEUWSBRIEF:  Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen.  

(handtekening onderaan) 

ZOEKTOCHT NAAR OUD-LEERLINGEN 

Persoonlijke gegevens 

 Familienaam:  ……………………………………………………. Voornaam:…………………………………….. 

 Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Telefoon: ………………………………….. Mailadres: ……………………………………………………………… 

SBC-gegevens 

 Klas: …………………………………. Klassenleraar: ……………………………………………………………… 

 Afstudeerjaar: ………………………. 

Kent u nog oud-leerlingen? Motiveer hen om hun gegevens door te spelen aan de school , zie 

www.sbcollege.be, rubriek linksboven: Oud-leerlingen, laat van je horen!  

Handtekening ouder(s): 

 

Gelieve dit blad ten laatste op donderdag 12 november 2009 on-

dertekend aan de klassenleraar terug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk 

zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  




