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OPNIEUW EUROPESE PRIJS VOOR DE BRON

Dankzij de vele eTwinningprojecten op onze school mag De Bron zich ook komend
schooljaar officieel een eTwinningschool noemen.
Bovendien werd in april van dit jaar bekendgemaakt dat het project ‘Mars here we
come’ van de leerlingen van 3WET van schooljaar 2017-2018 bekroond wordt met de
Europese Marie Curie Prijs. Dat is de prijs voor beste Europese eTwinningproject in
de categorie wetenschappen en wiskunde.
Het is het tweede schooljaar op rij dat een eTwinningproject van De Bron deze internationale prijs in de wacht kan slepen. Op donderdag 25 april ontvingen de leerlingen
uit handen van vertegenwoordigers van eTwinning Vlaanderen een certificaat en een
handige draagtas als aandenken.
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AANKOOP CURSUSSEN 2019-2020
NIEUWE HANDBOEKEN
Over enkele weken kunnen onze 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.
✓ De prijzen op school en in de boekhandel zijn identiek.
✓ De bestelde boeken liggen op dinsdag 27 augustus tussen
15 uur en 18 uur op school klaar. De later afgeleverde boeken
worden in de klas bezorgd.
✓ De school kan de rekenmachine aanbieden tegen een voordelige prijs.
Voor de toekomstige eerstejaars zullen de boekenlijsten, omwille van de modernisering van het onderwijs, iets langer op zich
laten wachten. Deze lijsten zullen per post thuis bezorgd worden.

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 1 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
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AGENDA

MEI 2019
Wo. 01/05 >>>> Dag van de Arbeid (lesvrije dag)
Do. 02/05 >>>> vijfdes – tweedaagse didactische uitstap naar Parijs (tot 3/05)
07:55 6WEW6a/EWI/GWI/LWI/LWE/MWE – geografische excursie
Vlaamse Ardennen
08:25 1LATa-b/MODe – excursie aardrijkskunde (regio Tielt)
08:25 2GRLa/LAT – vakkenbeurs over de tweede graad
08:25 3LAT4/LAT5a-b – workshop Archimedes
10:25 3LAT5c – workshop Archimedes
10:25 2MOD – vakkenbeurs over de tweede graad
16:30 geen avondstudie
Vr. 03/05 05:15 vierdes – didactische daguitstap naar Amsterdam
07:15 derdes – didactische daguitstap naar Vimy/Arras en Rijsel
08:15 zesdes – verdiepingsdag in De Oude Abdij (Drongen)
08:20 tweedes – didactische dagexcursie ‘pretpark’ (Bellewaerde)
08:30 eerstes – didactische dagexcursie Pairi Daiza
Ma. 06/05 >>>> zesdes – verkiezingen op school (om 8 uur, 10 uur en 12 uur)
08:25 1LATc/MODb – excursie aardrijkskunde (regio Tielt)
08:25 GOS | 6WEW6a – crashtest door Responsible Young Drivers
09:15 GOS | 6HWEa – crashtest door Responsible Young Drivers
10:25 GOS | 6EMTa – crashtest door Responsible Young Drivers
11:15 GOS | 6WEW6b/WEW8 – crashtest door Responsible Young
Drivers
13:25 2GRL/LATa-b-c – project mythologie samen met basisonderwijs
13:25 GOS | 6EWI/HWEb – crashtest door Responsible Young Drivers
14:15 GOS | 6GRL/GWI/LWI/LWE – crashtest door RYD
15:05 GOS | 6EMTb/LMT/MWE – crashtest door RYD
Di. 07/05 14:15 4ECO4a-b – budgetspel Paystation
Wo. 08/05 07:45 tweedes – didactische daguitstap aardrijkskunde (Oostende)
13:45 3WETa-b – première documentaire ‘Off the wall’ (Oostende)
Do. 09/05 08:30 3HWE – didactische excursie gedrags- en cultuurwetenschappen (Gent en Eeklo)
08:30 3GRI/GRL/LAT4-5 – did. excursie klassieke talen (Brugge)
16:00 tweedes – infoavond met oudercontact ‘Wat na de eerste
graad?’
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Vr.
Za.
Di.

Do.
Vr.
Ma.
Di.
Wo.
Do.

Vr.
Di.

Do.
Vr.

10/05 08:25 1LATe/MODa – excursie aardrijkskunde (regio Tielt)
11/05 14:00 opendeurdag (tot 18.00 uur)
14/05 >>>> 1MODf – bezoek aan uitwisselingspartners Thijcollege Nederland (tot 16/05)
08:00 vierdes – didactische excursie geschiedenis en Nederlands
(Antwerpen)
08:25 zesdes – projecten
09:40 zesdes – verkiezingsdebat (Europahal)
16:15 LOC
16/05 12:30 5GRL/GWI/LWE/LWI/LMT – didactische excursie Homeros
(Lens)
17/05 14:00 zesdes project toegepaste wetenschappen – bezoek aan AZ
Sint-Jan Brugge
20/05 19:30 infoavond ‘Wat na de eerste Latijnse?’
21/05 13:25 3HWE – bezoek aan woonzorgcentrum Deken Darras (Tielt)
22/05 08:25 leerlingen Latijn en Grieks eerste tot vierde jaar – Grieks-Romeinse Ronde
23/05 13:25 4ECO5 – budgetspel Paystation
19:30 comedyshow ten voordele van Banglabari vzw met Koen Dewulf (restaurant)
24/05 12:30 voetbalmatch ten voordele van Banglabari vzw
28/05 08:25 zesdes – projecten
08:25 zesdes project psychologie – bezoek aan Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg (Tielt)
10:25 dagwerkkaart voor alle leerlingen (via klaspost)
30/05 >>>> Hemelvaart (lesvrije dag)
31/05 >>>> bijkomende vrije dag n.a.v. Hemelvaart
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SPORTKALENDER DERDE TRIMESTER
Ma.
Di.
Wo.
Wo.

06/05
07/05
08/05
22/05

13:00
15:00
16:30
11:15
>>>>

eerste graad – interscolair voetbal (sportterrein Tielt)
tweede graad – interscolair voetbal (sportterrein Tielt)
SVS provinciaal kampioenschap atletiek (Assebroek)
kardinaalsbeker volleybal (finale) (Stekene)
SVS Vlaams kampioenschap atletiek (Aalst)

VOORUITBLIK PROEFWERKEN JUNI
Wo. 05/06 13:00 zesdes – eerste namiddagstudie
06/06 08:25 zesdes – eerste proefwerkdag
13:00 vijfdes – eerste namiddagstudie
Vr. 07/06 08:25 vijfdes – eerste proefwerkdag
Wo. 12/06 13:00 derdes en vierdes – eerste namiddagstudie
Do. 13/06 08:25 derdes en vierdes – eerste proefwerkdag
13:25 2GRL/LAT – eerste namiddagstudie
Vr. 14/06 08:25 2GRL/LAT – eerste proefwerkdag
Ma. 17/06 08:25 1LAT, 2MOD – eerste proefwerkdag
13:25 1LAT en tweedes – eerste namiddagstudie
Di. 18/06 08:25 1LAT – eerste proefwerkdag
13:25 1MOD – eerste namiddagstudie
Wo. 19/06 08:25 1MOD – eerste proefwerkdag
Vr. 21/06 08:25 zesdes – laatste proefwerkdag
Ma. 24/06 08:25 eerstes tot vijfdes – laatste proefwerkdag
08:25 delibererende klassenraden zesdejaars
Di. 25/06 >>>> delibererende klassenraden (alle leerlingen lesvrij)
19:00 proclamatie zesdejaars (Sint-Pieterskerk en Europahal)
Wo. 26/06 >>>> delibererende klassenraden (alle leerlingen lesvrij)
Do. 27/06 >>>> delibererende klassenraden (alle leerlingen lesvrij)
Vr. 28/06 >>>> eerstes tot vijfdes – rapportuitreiking
16:00 eerstes tot vijfdes – vrij oudercontact

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Traditiegetrouw verkoopt de ouderraad tijdens de opendeurdag
op zaterdag 11 mei lekkere ijsjes. Alvast bedankt voor uw
steun!
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STUDIEREIZEN- EN VERDIEPINGSDAG
De leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde
jaar hebben hun studiereizendag op vrijdag 3 mei. Voor
de zesdejaars is er een verdiepingsdag. De vijfdejaars vertrekken al een dag vroeger, op donderdag 2 mei.
De leerlingen van het eerste jaar trekken naar dierenpark
Pairi Daiza. De tweedejaars bezoeken Bellewaerde. In de
vakken socio-economische initiatie, wetenschappelijk werk en techniek werd de leerlingen leerstof over pretparken vanuit verschillende invalshoeken aangereikt.
De derdes verkennen Noord-Frankrijk. In de
voormiddag brengen ze ofwel een bezoek
aan het ‘Canadian National Vimy Memorial’
ofwel aan Arras. In de namiddag is er voor
alle leerlingen een zoektocht in het centrum
van Rijsel.
De leerlingen van het vierde jaar trekken op
studiereis naar Amsterdam. Ze maken een
wandeling door de ‘Walletjes’ en door het
centrum van de stad en houden voor een bezoek halt aan het Anne Frank Huis.
De vijfdejaars brengen een tweedaags bezoek aan Parijs. De Franse hoofdstad heeft
heel wat te bieden: de Eiffeltoren, het Centre Pompidou, de Notre Dame, het Louvre …
Voor de zesdejaars is er een verdiepingsdag in De Oude Abdij in Drongen. De leerlingen zullen er de workshop ‘Become the master of your own destiny’ volgen. Ze
reflecteren daarbij over hun eigen sterktes, zwaktes en kansen.

KUBBTORNOOI LEERLINGENRAAD
Onder een stralende zon vond op vrijdag 29
maart en maandag 1 april een Kubbtornooi
voor leerlingen van het vijfde en het zesde
jaar plaats.
Proficiat aan de vijfdejaars die het tornooi
wonnen en aan de leerlingenraad voor de organisatie!
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BANGLABARI
Nu het schooljaar er binnenkort op zit, is het
uitkijken naar het eindbedrag dat alle acties die
dit jaar werden georganiseerd voor Banglabari
vzw hebben opgebracht.
De solidaire maaltijd van maandag 25 februari
bracht 1.806,61 euro op. De Banglabaparty die
leerlingen organiseerden in jeugdhuis De
Mutse in Wingene was goed voor ongeveer
1.800 euro. Onder voorbehoud van definitieve
cijfers zamelden de leerlingen van het eerste
tot vierde jaar liefst 5.000 euro in voor de estafetteloop die plaatsvond op vrijdag 5 april.
Na de verschillende acties die tot nog toe werden georganiseerd staat de teller voor
Banglabari voorlopig op ongeveer 15.000 euro.
Alvast dank aan iedereen die reeds zijn steentje bijdroeg en aan iedereen die zijn
schouders al zette onder de verschillende initiatieven. Op de agenda voor Banglabari
staan nog twee activiteiten. Op donderdag 23 mei is er om 19.30 uur op school nog
een comedy-avond met Koen Dewulf. Meer informatie vind je op de laatste bladzijde
van deze nieuwsbrief. Op vrijdag 24 mei organiseert de leerlingenraad een voetbalwedstrijd waarin leerlingen van het vierde jaar het opnemen tegen de leerkrachten.

WETENSCHAPSNAMIDDAG
Op maandag 1 en dinsdag 2 april was er voor de leerlingen
van 5MWE, 5LWE en 5WEW8 een interactieve wetenschapsnamiddag. Daarvoor werd samengewerkt met Innovation
Lab van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU
Leuven. Dit leercentrum is gericht op de ondersteuning van
wetenschapsprojecten in de derde graad van het secundair
onderwijs.
Tijdens deze namiddag konden de leerlingen zelf experimenteren, onderzoeken en
praktisch aan de slag gaan. Zo onderzochten ze de eigenschappen van polymeercomposieten en maakten ze zelf een kunststof katapult. Op deze manier legden ze
de link tussen het aanpakken van maatschappelijke problemen en de leerstof die ze
zien op school, en konden ze ondervinden dat een probleem enkel opgelost kan worden als verschillende disciplines vakoverschrijdend gecombineerd worden.
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