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Beleid en werking

Veldloopkampioenschappen in Sint-Niklaas

Ik wens je een ster

voor de donkerste nacht.
Ik wens je zachtzinnig licht
om het goede te zien
in de wereld.
Ik wens je woorden
die niet breken
maar verbinden.
Ik wens je
tussen het doodgewone
nu en dan een godsgeschenk.

STEM@school

SJS presteert in veld-
loopkampioenschap

De warmste wafel

Bezoek aan de Helix
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Gabriël Lauwereys uit 1AM vertegenwoordigde 
op 29 november 2017 onze school op het Vlaam-
se Veldloopkampioenschap in Sint-Niklaas. Hij 
liep een schitterende wedstrijd en behaalde een 
knappe 5de plaats! 
Proficiat Gabriël!

Gesprekken ouders overschakeling
Vrijdag 22/12 hebben we in de voormiddag gesprekken met ouders in het geval we een 
overschakeling naar een andere richting aanraden – de ouders worden daarvoor op 
donderdag telefonisch uitgenodigd.

Oudercontact: 
De uitnodiging tot inschrijving voor het oudercontact van vrijdag 12 januari gaat mee 
met het rapport van vrijdag 22/12. De inschrijving verloopt via Smartschool.

Openingsuren school tijdens vakantie
Wie zelf vragen heeft rond overschakeling binnen of buiten de eigen school en voor 
leerlingen die vanuit een andere school naar onze school willen overstappen zijn wij op 
2 momenten in de vakantie bereikbaar en ter plaatse: woensdag 3 januari 2018 van 9 
tot 12 u. en donderdag 4 januari van 17 tot 20 u.

Openingsuren CLB tijdens vakantie
Alle info kan  je vinden op www.vclbaalst.be
Contactadres: info@vclbaalst.be 
of via tel 053/78 85 10 
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De warmste wafel

Handen tegen armoede

4e jaars bezoeken de Helix

Ook in onze school gaat de actie van Studio Brussel  ‘De 
Warmste Week’ niet ongemerkt voorbij. Op maandag 
13 november hielden de leerlingen van 5 ECMT-MWE-
WEWI een eerste grote wafelenbak ten voordele van 
Cliniclowns België, een voor de hand liggend goed doel 
in een schoolomgeving.  
De CliniClowns gaan op bezoek bij kinderen die voor 
langere tijd in 

een ziekenhuis of instelling moeten verblijven. Ze 
spelen samen waardoor ze de kinderen afleiden 
en plezier bezorgen en hen helpen vergeten dat 
ze ziek zijn. Daarnaast organiseren ze ook tal van 
andere projecten waaronder: De Grote Meeluis-
teroperatie, Het Klein Zintuigen Orkest, de Speel-
koffer ...
Jonge kinderen zien vechten voor hun gezondheid ... het raakt ons in het hart.
Onze leerlingen gingen ook regelmatig op pad met een ‘rostepot’ om daarin de kleinste 
koperen centjes te verzamelen.  
De leerlingen van 5ASO herhalen hun actie voor het goede doel op vrijdag 22/12. Je kan 
mee steunen door overheerlijke wafels te kopen. 
Jij doet toch ook mee voor die lach op hun gezichtjes ?

17 oktober is de werelddag van verzet te-
gen armoede.  Welzijnsschakel Ommekeer 
en alle scholen van Erpe-Mere organise-
ren een actie op Steenberg (Oudenaadse-
steenweg 458, Erpe-Mere).
Onze school doet mee en elke leerling 
maakte handen om mee te werken aan de 
zee van handen tegen Armoede. De leer-
lingen van 3 wetenschappen hebben op 
dinsdag 17 oktober deze handen geplant 
op Steenberg.

Op dinsdag 3 oktober 2017 vertrokken we 
met de 4de jaren ASO en TSO richting He-
lix te Grimminge. De Helix is een natuur-
educatief centrum dat zijn afvalwater zelf 
reinigt met een eigen rietveld. Wij moch-

ten controleren of het water zuiver genoeg 
was om het terug te lozen in de natuur. Deze 
biologische en chemische waterkwaliteits-
bepaling voerden we uit onder leiding van 
deskundige gidsen. Het vissen naar kleine 

ongewervelde diertjes in de vijver hoorde hier natuurlijk ook bij. Toffe workshops dus 
waar we de theorie uit de les ook eens in de praktijk konden omzetten.
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Agenda voor de maand januari

Doe-namiddag voor 6e leerjaren

-vrijdag 12 januari:
-woensdag 17 januari:
-donderdag 18 januari:
-woensdag 24 januari:
-maandag 29 januari:

Dinsdag 12 december kwamen een 200-tal leerlingen 
van 6e leerjaren uit de ons omringende basisscholen 
‘het maken’ in onze school. Ze volgden een les van een 
vak dat ze zelf gekozen hadden. Het was voor al die leer-
lingen een aangename kennismaking met de secundaire 
afdeling én met onze school.

oudercontact vanaf 18.00 uur
12.30 uur tot 13.00 uur: start wiskunde olymiade
SID-in beurs in Gent voor eindjaren 
poëzieworkshop voor 6 ASO en 6H
begin van de verkeersweek (tot 2 februari)

Familienieuws
Geboorten
Abbe, 5 oktober 2017, zoontje van Wouter Korte (collega) en Kiki Korte-Lambrecht, broertje 
van Rune (3WET) en Miro (1AM)
Anemone, 7 december 2017, dochtertje van Sofie De Pril en Joris Brondeel, kleindochter 
van Nicole De Brouwer (collega)
Overlijden
17 augustus 2017, Willy De Pril, schoonvader van Nicole De Brouwer (collega)
12 oktober 2017, Aline De Wolf, moeder van Kristine Van Herreweghe (oud-collega)
2 november 2017, Paula Fahy, grootmoeder van Wouter Korte (collega) en overgrootmoeder 
van Rune (3WET) en Miro (1AM)
6 november 2017, Filip De Boeck, broer van Isabelle De Boeck (collega)
18 november 2017, Martha Devogel, overgrootmoeder van Kaat Froyman (collega)
1 december 2017, Adolf Uyttendaele, grootoom van Maité Cochez (3EC)
8 december 2017, Arthur Coppens, oud-lid van Raad van Bestuur

STEM2@school-team wint internationale prijs
Het STEM@school-team waar onze school deel van uitmaakt, 
won in Finland op de internationale EAPRIL conferentie de 
“Best Research & Practice Award”. Door een onverdroten inzet 
van alle betrokken leraren werd het project stelselmatig ver-
beterd en verfijnd.


