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Bouwstof – Kunstinzicht 
De leerlingen van vier, vijf en zes trekken de volgende twee weken met hun klas een dag naar het gc 
Jan Vander Noot om actief deel te nemen aan een uniek kunstproject waarin experimenteren 
centraal staat. Een creatief labo is het, een kruising tussen kunst en chemie. Of ze echt zullen 
ontdekken hoe je eieren kan laten botsen, of wat er gebeurt als je zeep in de microgolfoven zet ? 
Hopelijk hebben ze nadien veel te vertellen en hoeven ze thuis niet alles na te doen… 
Deze ateliers duren een hele dag : zeker op die dagen voldoende gevulde brooddozen en drinken 
meebrengen. Kostprijs voor een hele dag : 2,5 euro op de schoolrekening. 
 
 

Medisch consult voor de leerlingen van 1 
Op 17 oktober komt de verpleegster van het CLB op bezoek om de leerlingen van het eerste leerjaar 
even medisch te bewonderen en een complimentje te geven. Gewoon even dit als herinnering. 
 
 

20 oktober – Schrijf-ze-VRIJdag 
Ook dit jaar neemt de derde graad deel  aan de jaarlijkse actie van Amnesty International. Uiteraard 
hopen we ook dit jaar positief nieuws te krijgen nadat de duizenden brieven geschreven en 
verzonden zijn. Bovendien haalden de leerlingen van het vijfde vorig jaar het jaarrapport van 
Amnesty. 
In meer dan 500 scholen wordt dit jaar gewerkt rond « Mijn mening, mijn recht ». Het mag in deze 
digitale tijden raar klinken – of misschien daardoor net niet – maar het recht op vrije meningsuiting 
komt in steeds meer landen onder druk te staan. Daarom is er een creatief en informatief luik, naast 
de mogelijkheid om actief voor die rechten op te komen door het schrijven van een brief. 
 
 

Herfstrapport 
Voor de leerlingen van een tot en met vier staat er op 20 oktober nog een extraatje op het menu: 
het eerste rapport van dit schooljaar. En we hopen dat iedereen kan zeggen dat het meevalt, dat er 
gewerkt is volgens de mogelijkheden, dat de aanwezige kansen gegrepen zijn. Voor alle goeds, of 
hier en daar toch een extra aandachtstrekker, zijn er de laatste week voor het herfstverlof op 
dinsdag en donderdag mogelijkheden tot oudercontact. Vergeet niet in dat geval het 
inschrijvingsbriefje onmiddellijk mee te geven. Zo kunnen de uren op maandag in een planning 
gegoten worden.   
Of de leerlingen van vijf en zes dan nog twee maanden mogen luieren? Geloof het niet, en wij hopen 
dat ook zij al twee maanden goed besefffen dat ieder moment meebouwt aan het resultaat.   


