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CADETTEN EN SCHOLIEREN SPELEN FINALE
Op woensdag 16 mei spelen onze cadetten- en
scholierenploegen de finales van de kardinaalsbeker
volleybal in Stekene. Onze meisjesscholierenploeg
versloeg op woensdag 18 april nog Sint-Rembert
Torhout in een spannende halve finale. We wensen
beide ploegen bijzonder veel succes toe en duimen
voor de overwinning!

DE BRON IS E-TWINNINGSCHOOL
Omwille van verschillende eTwinninginitiatieven die op onze school plaatsvinden,
maakt De Bron voortaan deel uit van de elitegroep van Europese eTwinningscholen.
We ontvangen daarom het label ‘eTwinningschool 2017-2018’.
Op vrijdag 18 mei vindt bovendien de uitreiking plaats van de Europese Marie
Curieprijs, die onze leerlingen van 4WET ontvangen voor hun eTwinningproject ‘See
you in space’ van vorig schooljaar. Voor de school is er een officieel plakkaat dat een
plaatsje zal krijgen in de inkomhal.
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UITWISSELING THIJCOLLEGE
De leerlingen van 1LATd
brachten van dinsdag 17
tot en met donderdag
19 april een bezoek aan
hun partners van het
Thijcollege in Nederland.
Meer foto’s vind je op
onze website.
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AANKOOP CURSUSSEN 2018-2019
NIEUWE HANDBOEKEN
Over enkele weken kunnen leerlingen en ouders de gewenste boekenlijst voor het
volgende schooljaar raadplegen via de website van onze school. Nieuwe leer- of
werkboeken kunnen naar keuze via de school of in de boekhandel besteld worden.
Boeken op school bestellen kent enkele voordelen.
✓ De prijzen zijn identiek als in de boekhandel.
✓ De bestelde boeken liggen op dinsdag 28 augustus tussen
15 uur en 18 uur op school klaar. De later afgeleverde boeken
worden in de klas bezorgd. Dit bespaart onnodig heen-enweergeloop naar de boekhandel.
✓ We kunnen de rekenmachine aanbieden tegen een zeer voordelige prijs.

TWEEDEHANDSBOEKENVERKOOP
Wie voor het volgende schooljaar tweedehandsboeken wenst aan te schaffen of de
boeken van het huidige schooljaar wenst door te verkopen, doet er goed aan om op
eigen initiatief hiervoor tijdig een koper of verkoper uit de persoonlijke kennissenkring aan te spreken en de transactie onderling te regelen.
Voor wie niet meteen een koper of verkoper weet te vinden, stelt De Bron op maandag 2 juli permanentiezaal 1 ter beschikking voor een tweedehandsboekenmarkt.
Wie hiervan gebruik wenst te maken,
stalt de boeken op het afgesproken
uur uit en brengt ze zelf aan de man.
De leerlingen en hun ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor het bepalen
van de verkoopprijs en het kopen en
verkopen van de juiste leerboeken.
De tweedehandsboekenverkoop vindt plaats op de volgende momenten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

09.00 u. – 10.00 u.: boekenverkoop 6de-jaars aan toekomstige 6de-jaars
10.00 u. – 11.00 u.: boekenverkoop 5de-jaars aan toekomstige 5de-jaars
11.00 u. – 12.00 u.: boekenverkoop 4de-jaars aan toekomstige 4de-jaars
14.00 u. – 15.00 u.: boekenverkoop 3de-jaars aan toekomstige 3de-jaars
15.00 u. – 16.00 u.: boekenverkoop 2de-jaars aan toekomstige 2de-jaars
16.00 u. – 17.00 u.: boekenverkoop 1ste-jaars aan toekomstige 1ste-jaars
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AGENDA

MEI 2018
Di. 01/05 >>>>
Wo. 02/05 08:25
08:25
Do. 03/05 07:40
07:45
08:25
08:25
08:25
Vr. 04/05 07:45
08:25
08:25
10:25
10:25
Za. 05/05 14:00
Di. 08/05 05:30
08:25
08:25
Wo. 09/05 >>>>
11:15
Do. 10/05 >>>>
Vr. 11/05 >>>>
Di. 15/05 13:10
Wo. 16/05 08:15

Do. 17/05
Ma. 21/05
Di. 22/05
Wo. 23/05
Do. 24/05
Wo. 30/05
Vr. 01/06

08:25
12:05
19:00
>>>>
07:40
08:25
08:25
08:00
19:30
08:30
10:25

Nieuwsbrief De Bron

Dag van de Arbeid (lesvrije dag)
1LAT, 4LAT/GRL/GRI – Grieks-Romeinse ronde
1MODb – medisch toezicht (VCLB)
1LATa-b-c-d – didactische dagexcursie Brussel
5MWE/LWE/WEW6b/WEW8 – did. dagexcursie geschiedenis
1LATa-b-c-d – didactische dagexcursie Brussel
1MODa – didact. excursie aardrijkskunde (Tielt en omgeving)
3ECO4-5/HWE/WET – historische zoektocht (Brugge)
5WEW6a – didactische dagexcursie geschiedenis (Westhoek)
1LATb-c – excursie aardrijkskunde (Tielt en omgeving)
3LAT5a-b – workshop Archimedes
4WETa/LAT4 – gastspreker bankwezen
3GRL/GRI/LAT4 – workshop Archimedes
opendeurdag (tot 18.00 uur)
vierdes – didactische dagexcursie Amsterdam
3GRL/GRI/LAT4/LAT5 – historische zoektocht (Brugge)
zesdes – tweewekelijkse projecten
vijfdes en zesdes – beklimming Mont Ventoux (t.e.m. 13/05)
eerstes en zesdes – gezelschapsspellen
O.L.H.-Hemelvaart (lesvrije dag)
lesvrije dag
3HWE – bezoek aan Woonzorgcentrum Deken Darras (Tielt)
2GRLa-b-c, 3GRI/GRL, 4GRI/GRL, 5GWI/GRL, 6GWI – Griekse
voormiddag
6MWE/LWE – bedrijfsbezoek Vulkoprin (Tielt)
verkoopmoment minionderneming Retr’00
infoavond ‘Wat na de eerste Latijnse?’
Pinkstermaandag (lesvrije dag)
1MOD – didactische dagexcursie Brussel
zesdes – tweewekelijkse projecten
4WETb – gastspreker bankwezen
tweedes – did. dagexc. godsdienst en aardrijksk. (Oostende)
schoolraad
meisjes 1MOD – tweede vaccinatie HPV
dagwerkkaart voor alle leerlingen (via klaspost)
3

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Traditiegetrouw verkoopt de ouderraad tijdens de opendeurdag
van zaterdag 5 mei lekkere ijsjes. Alvast bedankt voor uw steun!

VOORUITBLIK PROEFWERKEN JUNI
Do. 07/06 13:00 zesdes – eerste namiddagstudie
Vr. 08/06 08:25 zesdes – eerste proefwerkdag
Ma. 11/06 08:25 vijfdes – eerste proefwerkdag
13:00 vijfdes – eerste namiddagstudie
Wo. 13/06 13:25 derdes en vierdes – eerste namiddagstudie
Do. 14/06 08:25 derdes en vierdes – eerste proefwerkdag
13:25 2GRL/LAT – eerste namiddagstudie
Vr. 15/06 08:25 2GRL/LAT – eerste proefwerkdag
Ma. 18/06 08:25 1LAT, 2MOD – eerste proefwerkdag
13:25 eerstes en 2MOD – eerste namiddagstudie
Di. 19/06 08:25 1MOD – eerste proefwerkdag
Vr. 22/06 08:25 zesdes – laatste proefwerkdag
Ma. 25/06 08:25 eerstes tot vijfdes – laatste proefwerkdag

JUNIOR COLLEGE TAAL
De vijfdejaars die het Junior College Taal
volgen, bezochten op donderdag 19 april
het stripmuseum in Brussel. Onder een
stralende zon maakten ze een art muralwandeling door de centrumstraten van
onze hoofdstad.

ZESDES BROUWEN ‘LA SOURCE’
Eén van de opdrachten in het project ‘Toegepaste wetenschappen’ dit schooljaar bestond erin zelf bier te brouwen. De betrokken zesdejaars stelden hun eigen La Sourcegerstenat met trots voor op vrijdag 20 april.
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