
 

Week van het BOS  
in de kijker 
Ook dit jaar zijn we de 

natuur gaan verkennen in 

het bos. De leerlingen 

trokken hun sportieve 

kleren en schoenen aan en 

genoten van allerlei 

activiteiten: een bosloop 

met hindernissen, een 

fietstocht, … 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF!  

Wist je dat? 
 

✓ Donderdag 25 oktober: OUDERCONTACT 

✓ Vrijdag 26 oktober: SLOTACTIVITEIT (2&3): Mini Europa 

✓ Maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november: HERFSTVAKANTIE                

Data om te onthouden 
 

✓ WE VERWELKOMEN de NIEUWE COLLEGA’S op school: 

 

 

 

 

 

 

 

✓ NIEUWE CLB-ONTHALER VOOR ONZE SCHOOL  

CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders 

en scholen. Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en 

verhelderen elke nieuwe vraag, geven informatie en advies of verwijzen 

door naar CLB-trajectbegeleiders of externen. Onthalers komen 

regelmatig op school. Lynn D’haeseleer wordt onze nieuwe onthaler vanaf 

oktober. Zij zal op school aanwezig zijn om de twee weken op 

donderdagnamiddag. CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende 

begeleiding uit op maat van de leerling, ouder en de school.  

 

✓ OP ZOEK NAAR EEN STAGEPLAATS voor leerlingen van 4 en 5 

De leerlingen kunnen NU al op zoek gaan naar een stageplaats op de 

werkvloer. Momenteel heb je als leerling de beste keuze zoals dichtbij huis, 

aangename werksfeer ed. Wacht je te lang, wordt het zeer moeilijk want 

veel bedrijven nemen maar één stagiair aan. De leerlingen van het 4de jaar 

gaan 3 weken op stage net voor de paasvakantie. De vijfdejaars gaan 

gedurende 6 weken voor de paasvakantie op stage. Héél wat papieren 

moeten daarvoor in orde gebracht worden. Voor vragen kan je bij Nick 

Crombé terecht. 

✓ UITSTAPPEN 

Voor elke korte vakantie (één week) is er voor de leerlingen van de 

opleidingsfase (2&3) een slotactiviteit. Voor elke lange vakantie (twee 

weken) is er voor alle leerlingen een gezamenlijk slotmoment. 

OKTOBER 2022  
 

Meester Gert  
versterkt  

leerlingbegeleiding 

Juf Stephanie 
geeft  

GASV 

Meester Kristof geeft 

les aan GASV kleurgroep 

en BGV Tuinbouw 

Meester Guy  
geeft BGV  

OBS en MOB 


