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Vakantie

Vakantie!
De boeken dicht.
De wereld open.
Halsoverkop tuimel ik in het gras
zwier aan touwen van plezier
fietsen en ritsen reizen
holderdebolder op zolder
schommelen en rommelen
robbedoezen en roezemoezen
hop galop spattend sop.
Zo vrolijk
springt mijn hart
als een keitje
over de rivier.
Alleen vliegt vakantie zo snel
als een straaljager
voorbij.
(bron:  Armand van Assche, ‘De zee is een orkest’)
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Media Lab - nieuwe samenwerking SJS en FabLab Erpe-Mere
Wat is een Media Lab?
Het Media Lab maakt onderdeel uit van Fablab Erpe-Mere. Het is een samenwerking 
tussen het Fablab Erpe-Mere en Sint-Jozefschool Mere. Met het Medialab zetten we 
samen in op digitale educatie door de ontwikkeling van lesprogramma’s in mediawijs-
heid, foto-, video- en audio bewerking, virtual reality en augmented reality toepassin-
gen, video mapping maar evenzeer ook in de ontwikkeling van mobiele applicaties en 
programmeren.

Waarom is er nood aan een Media Lab?
De basisvaardigheden die de moderne burger nodig heeft, gaan verder dan leren lezen 
en schrijven. Om deel te nemen aan de samenleving is in de toekomst ook digitale ken-
nis nodig en een basiskennis van programmeren.
We leven in een multimediaal tijdperk waarin communicatieve vaardigheden, digitale 
geletterdheid, creatief en probleemoplossend denken belangrijker zijn dan ooit. Graag 
willen we een rijke en krachtige leeromgeving creëren die de integratie van deze 21ste 
eeuwse vaardigheden in het (vreemde) talenonderwijs maar ook in andere algemene 
vakken toelaat. Jongeren moeten informatie, media en technologie kunnen creëren, 
evalueren en effectief gebruiken. Het medialab biedt hen hiervoor de juiste infrastruc-
tuur!

Waarom een Media Lab koppelen aan een Fablab?
Een Media Lab en een Fablab onder één dak en ingebed in een secundaire school: 
het lijkt wel de ‘school van de toekomst’. Wellicht is dat ook zo, als we even kij-



Dinsdag 22 mei, sportdag SJS: sfeerbeelden
Sportdag 1e graad op het domein Steenberg in Erpe-Mere

Sportdag 2e graad aan het Donkmeer

Sportdag 3e graad aan zee in Westende

ken naar het klaslokaal van de 
toekomst dan merken we dat 
dit is opgedeeld in 6 ‘leerzones’: 
maken (create), interactie (inter-
act), presenteren (present), on-
derzoeken (investigate), uitwis-
selen (exchange) en ontwikkelen 
(develop). Geef toe een ‘klaslo-
kaal’ en een ‘school’ waar ieder-
een toch aan de slag wil! (ook 
buiten de reguliere lestijden). 
De combinatie van het Fablab 
met een Media Lab biedt dan 
ook aan alle geïnteresseerden 
alle mogelijkheden om de 21ste 

Medialab van Erasmus Hogeschool Brussel

eeuwse vaardigheden volop te ontwikkelen binnen deze 6 leerzones.
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Sint-Jozefschool nam ook afscheid van een collega en een ex-collega

Familienieuws
Overlijden
2 mei 2018, mevrouw Godelieve Hoebeeck (oud-collega)
6 mei 2018, de heer Kris Van Hove (leerkracht)
15 mei 2018, mevrouw Agnes De Visscher, oma van Hanne Van Wesemael (2MW)
22 mei 2018, de heer Paul Schollaert, opa van Flore Schepens (1AM)
28 mei 2018, mevrouw Alice Nijs, moeder van Lut de Lat (oud-collega)
2 juni 2018, mevrouw Georgina Coeckelberghs, moeder van Mireille De Vos (leerkracht)

6 mei 2018, de heer Kris Van Hove
Dag Kris

Je was de eerste persoon die ik tegenkwam op mijn eerste werkdag. 
Een fiere, verzorgde en mooie man die me hartelijk toelachte vanuit 
de hoogte in de traphal.
Ik ben nogal klein, jij nogal groot dus ik kan wel zeggen dat ik altijd 
naar je heb opgekeken. Je had je eigen verleden en was een frisse 
wind in ons schooltje. 
Complimenten en grapjes, je bedacht ze niet maar ademde ze uit. 
Je maakte vaak moppen over je kippen. Het kon hier nogal eens een 
kiekenkot zijn, met jouw speciale gevoel voor humor vraag ik mij dan 
ook af over welke kippen je het had maar over 1 ding ben ik zeker, je 

was altijd een haantje de voorste.
Je was geen doorsnee leerkracht, maar je hart zat op de juiste plaats.
Waar je mij zo mee verraste was dat je jouw economie lessen in het Frans uitlegde aan 
Emris. Je ging out of the box, weg van je comfort zone en dit in het belang van de leer-
ling.
Dat is de Kris die ik mij zal herinneren, niet de Kris die aftakelde door zijn ziekte en 

Laatste les Mireille De Vos
Op maandag 18 juni presenteerden de leer-
lingen van 1B een vrolijk filmpje ter ere van 
het afscheid van Mevrouw Devos.
We sloten samen met enkele collega’s, de 
leerlingen en de directie de laatste les fees-
telijk af.

Na een lange carrière in onze school als leer-
kracht plastische opvoeding en etalagetech-
nieken, zal Mireille vanaf nu genieten van 
creatieve uitdagingen buiten de school.
We wensen haar een zalige tijd toe!
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die te fier was om ons hier bij te betrekken.
Vrienden kon je ons niet noemen maar we waren zeker wel goede collega’s.
Jouw beslissing kwam hard aan, ik ga je missen!
(Joany Van Der Veken)

2 mei 2018, mevrouw Godelieve Hoebeeck
Onze oud-collega Lieve Hoebeeck, die met hart en ziel als leerkracht 
Wiskunde in onze school werkte van 1 september 1964  tot en met 1 
januari 1999,  overleed onverwacht na een heel kortstondige ziekte 
op 2 mei op 74-jarige leeftijd.
Zij was een degelijke en bescheiden collega die haar leerlingen van de 
eerste graad ASO en TSO wegwijs maakte in de ‘moderne Wiskunde’.  
Haar vriendinnen oud-collega’s zullen haar gulle en wijze aanwezig-

heid bij hun uitstapjes zeker missen!

Vrijdag 21 september 2018
STRAPDAG 1ste graad

Vrijdag 28 september 2018
Pedagogische studiedag (+BaO)

Woensdag 10 oktober 2018
leerlingenbespreking: leerlingen 
thuis

Zaterdag 20 oktober 2018
Open leeronderneming

zaterdag 17 november 2018

Eetfestijn
Dinsdag 11 december 2018

Doenamiddag voor 6de leerjaren
basisscholen

Maandag 8 februari 2019
Lokale verlofdag

Woensdag 20 februari 2019
leerlingenbespreking: leerlingen 
thuis

Vrijdag 15 maart 2019
VIP-avond 11-12 jarigen

Vrijdag 22 maart 2019
100-dagen (VM les, NM activiteit)

Zaterdag 4 mei 2019
Infodag 

Woensdag 26 juni 2018 om 19.30 u.
Afscheidsavond eindjaren

VAKANTIEPERIODES

BELANGRIJKE DATA

Herfstvakantie 26/10/2018 t.e.m. 02/11/2018
Kerstvakantie 24/12/2018 t.e.m. 04/01/2019
Krokusvakantie 04/03/2019 t.e.m. 08/03/2019
Paasvakantie 08/04/2019 t.e.m. 22/04/2019
Lokale verlofdag Vrijdag 08/02/2019

Kalender schooljaar 2018-2019
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SJS, een ECOV-school

De directie, de leerkrachten,
 het secretariaat en 

het onderhoudspersoneel
 van SJS wensen iedereen een 

deugddoende vakantie


