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Het wenkt.
Het staat te gebeuren
in verse kleuren, onverpakt.
Het komt blootsvoets,
maar vastberaden naar je toe.
Het zegt: ‘Kijk, alles is nog mogelijk’.
Bomen geloven erin.
Kinderen schrijven erover
met plechtige woorden.
Alles staat bol van verwachting.
Ziedaar, het ligt in je handen:
een gloednieuw jaar.

Beleid en werking
Oudercontact:
De uitnodiging tot inschrijving voor het oudercontact van donderdag 10 januari gaat
mee met het rapport van vrijdag 21/12. 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 2 januari 2019 van
9 tot 12 u. en donderdag 3 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

Opening media-lab
In het weekend van 25 november opende het medialab zijn
deuren. Het medialab is de logische en noodzakelijke aanvulSint-Jozefschool Mere
ling voor het Fab-Lab. Jongeren moeten informatie, media en
Kloosterstraat 31
technologie kunnen creëren, evalueren
9420 Erpe-Mere
en effectief gebruiTel 053 83 22 98
ken. Het medialab
Fax 053 85 73 11
biedt hen hiervoor
de juiste infrastrucWeb:
tuur!
www.sintjozefschoolmere.be
Een Media Lab en
Email:
een Fablab onder één dak en ingebed in een
info@sintjozefschoolmere.be

Pastoraal @ school
Solidariteitsmaal
Op vrijdag 30 november vond ons jaarlijks solidariteitsmaal met schrijfactie voor Amnesty
International plaats. De leerlingen van 4 ASO namen de organisatie op zich en zorgden
voor een vlot verloop in een gezellig ingerichte zaal, muziek en informatie over de
campagne van Amnesty International. De
soep werd gemaakt door de enthousiaste
groep leerlingen van 5 handel. In de advent
denken we in het bijzonder aan de mensen
die in kansarmoede leven en willen we jongeren bewust maken van het belang van
solidariteit en rechtvaardigheid. Met de
opbrengst van 573,60 euro steunen we dan
ook de Welzijnsschakel Ommekeer ErpeMere en SOS schulden op school. Een deel
van de opbrengst gaat naar de Stichting tegen kanker, een organisatie die veel leerlingen
na aan het hart ligt.
Van harte dank aan iedereen die deze activiteit steunde!
Posterbeurs
Woensdag 14 november ging onze kaart-en posterbeurs door. Dit zorgde voor een mooie
winst, we schonken 343 euro aan Welzijnsschakel Ommekeer en 515,38 euro aan SOS
Schulden op school. Het was fijn ook buurtbewoners, ouders, oud-collega’s en sympathisanten te mogen verwelkomen.
De Warmste Week
Omdat kerst niet voor iedereen een even warme en gelukkige periode is, besloot de groep
pastoraal samen met 2BVL om een actie op te zetten voor De Warmste Week. Op die
manier hopen we mensen in armoede en
zieken een warmere kerst te kunnen geven. De leerlingen van 2BVL hebben in de
lessen P.D.T. en P.O. voor deze actie zelf
allerlei kerstdecoratie gemaakt. Ze maakten kerstboomdecoratie, kerstkaartjes en
vanillekoekjes om te verkopen.
Dit project werd in verschillende lessen
besproken met het doel de leerlingen een
helpende hand te laten bieden aan zij die
het nodig hebben, maar ook met het doel
hen te laten proeven van alles wat bij ‘ondernemen’ komt kijken.
In de lessen godsdienst leerden de leerlingen over goede doelen en kozen ze Welzijnsschakel Ommekeer vzw als doel om met deze actie te steunen. In de lessen MaVo kwamen
ze meer te weten over het voeren van promotie en in de lessen IARL leerden zij hoe ze een
goede verkoopprijs voor hun producten kunnen bepalen.
De leerlingen mochten met trots hun zelfgemaakte decoratie ook zelf op school verkopen. Het werd een geslaagd project waarbij er 188,66 euro ingezameld werd. Dank aan
alle leerlingen van 2BVL en de meewerkende leerkrachten voor hun inzet en enthousiasme, en dank
aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten voor hun
bijdrage aan deze actie.

SJS sport
Woensdag 24 oktober
Dank aan al onze leerlingen en collega’s die
deelgenomen hebben aan de scholenveldloop in Zwijnaarde, jullie hebben het FANTASTISCH goed gedaan!

Woensdag 14 november
Basketbal in Mariagaard Wetteren: ook
onze school was vertegenwoordigd op
deze recreatieve sportactiviteit. Onze jongens hebben het zeer goed gedaan tegen
de Wetterse scholen.
Komende sportactiviteiten:
09/01/2019: ijsschaatsen voor iedereen in Liedekerke
09/01/2019: zaalvoetbal miniemen jongens in Gent
16/01/2019: badminton voor iedereen in Wetteren
16/01/2019: zaalvoetbal voor cadetten jongens in Gent
23/01/2019: initiatie free-running voor iedereen in Wetteren
30/01/2019: atletiek indoor voor miniemen in Gent
30/01/2019: eerst ronde competitie minivoetbal miniemen jongens in Gent
Weetje:
de skireis is volzet!

Agenda voor de maand januari en februari
donderdag 10 januari
donderdag 10 januari
dinsdag 15 januari
vrijdag 18 januari
maandag 4 februari
dinsdag 5 februari
donderdag 7 februari
vrijdag 8 februari
maandag 18 februari
dinsdag 26 februari

oudercontact van 18.00 u. tot 21.00 u.
workshop in Hogeschool Odisee Gent voor 6WeWi-6MWE
studiekeuze voor 7WE
SID-in beurs (Studie-informatiedagen) voor laatstejaars in Gent
spreker over “Hindoeïsme” voor 4ASO en 4H
BioWisk dagen in Gent voor 5&6 WeWi
bezoek aan Flanders Fields 5ASO + 5H
lokale verlofdag
namiddag over ondernemerschap in Puurs voor 3e graad BSO
workshop voor 6H: ‘Ik doe dus ik ben’.

Familienieuws
Overlijdens
30 oktober 2018, mevrouw Yolande Van Hauwermeiren, grootmoeder van Melissa Stevens (collega)
20 november 2018, de heer Etienne Coppens, grootvader van Tibo Coppens (1STEAM2)
20 november 2018, mevrouw Jeanne Duym, grootmoeder van Jelke Sterck (collega)
21 november 2018, mevrouw Georgette Robbens, moeder van Annie Trinconi (oud-collega)
23 november 2018, mevrouw Julienne Callebaut, overgrootmoeder van Matti Adams (4H)
5 december 2018, de heer Jos Geeroms, grootvader van Isabeau Geeroms (5H)
9 december 2018, de heer Paul De Savoye, grootvader van Ilya Quateau (6ASO)
Geboortes
4 november 2018, Jérôme, zoontje van Eva en Wouter, kleinkind van Annie Trinconi (oudcollega)
25 november 2018, Senne, zoontje van Anneleen en Koen, Kleinkind van Lut De Lat (oudcollega)

SJS, een ECOV-school

