Vrijdag 12 januari 2018

Voorwoord

Eerst en vooral willen wij jullie vanuit het Sint-Aloysiuscollege en het VTI van Diksmuide een schitterend
2018 toewensen! Samen met jullie willen we er een fantastisch jaar van maken, dat start met een nieuwe
naam. Zoals we jullie hebben laten weten zullen het college en het VTI niet langer als aparte scholen
bestaan, maar vormen we vanaf nu 1 school met 2 campussen: 1 in de Wilgendijk en 1 in de Cardijnlaan.
Het startschot hiervoor is de nieuwe naam die vanaf nu gebruikt zal worden. De keuze is gevallen op ‘tsaam,
wat verwijst naar “samen”.

Samen met de leerlingen willen we werken aan een positief leer- en leefklimaat. We willen de leerlingen
betrekken bij de school via inspraak, maar we willen leerlingen ook kansen geven om samen voor elkaar te
zorgen via projecten zoals het peter- en meterproject en het buddyproject.

Samen met de ouders willen we de leerlingen alle kansen geven om te groeien naar volwassenheid.
Ouders zijn altijd welkom bij ons en we willen niet alleen naar hen luisteren, maar ook samenwerken om
de best mogelijke school te worden.

Samen met de leerkrachten, de opvoeders en het onderhoudspersoneel willen we van onze
school een warme thuis maken voor onze leerlingen en hen goed voorbereiden op de toekomstige
samenleving.

Samen, daar gaan we voor!

Het logo en de baseline
•

Kleur : geel/oranje staat voor jeugdig, optimistisch, vriendelijke en warm.

•

•

De drie aanhalingstekens verwijzen naar ‘leerlingen’ – ‘personeel’ – ‘ouders’
Ze verwijzen eveneens naar inspraak en dialoog.
Baseline : EEN SCHOOL DIE VERBINDT
‘t’ en ‘s’ zijn aan elkaar verbonden.
‘a’ en ‘m’ zijn aan elkaar verbonden.

Agenda
Volgende week
Start

Einde

Activiteiten

Volledige week

Volledige week

Stage 6 OR - 6 VZ

11.50 u.

3de graad : film : 'Django Unchained'

16.00 u.

les rijbewijs op school

19.30 u.

20.30 u.

6 BSO infoavond studiereis Bulgarije

20.00 u.

21.00 u.

7 BSO fotoavond studiereis Bulgarije

Woensdag 17/01
8.40 u.
Woensdag 17/01
12.30 u.
Donderdag 18/01

Vrijdag 19/01

Ontmoetingsdag met oud-personeelsleden

E-Magazine ‘Contact’
Inhoud nieuwsbrief
Familienieuws: overlijden

STEVENS Augusta (1924 – 2017)
oma van Amber Verhaeghe (7 TBZ) De begrafenis had plaats op zaterdag 6 januari in de kerk van Kortemark.
DELPUTTE Louisa (1929 – 2017)
moeder van Georges Vande Woude (lid schoolbestuur) De begrafenis had plaats op zaterdag 30 december in de
kerk van Pervijze.
MAES Luc (1953 – 2018)
vader van Joke Maes (3VV) De begrafenis had plaats op vrijdag 12 januari in de kerk van Esen.

Leren blind typen op onze school

Inschrijvingsformulier en informatie, gebruik volgende link Leren blind typen

Eskimoon 2018, 15° editie

Promofilmpje Eskimoon 2018

Bandjesverkoop ESKIMOON (niet pré-eskimoon!!) gaat door op volgende data:

ma 22/1 - do 25/1
ma 29/1 - do 1/2
ma 5/2 - di 6/2 - do 8/2 - vrij 9/2
ma 19/2 - di 20/2 - do 22/2 - vrij 23/2
Telkens van 12u40 tot 13u aan lokaal C10 (idem als verkoop Shopaholic)
Bandje in voorverkoop kost 5 euro. Er worden geen bandjes meegegeven zonder dat er betaald wordt.
Ter herinnering: per bandje gaat er 4 euro korting naar je buitenlandse studiereis (enkel voor 4des,
5des, 6des, 7des)
Meer info daaromtrent via volgende link kaartenverkoop Eskimoon

Inzamelactie welzijnszorg januari 2018

Meer informatie via volgende link Inzamelactie welzijnszorg januari

Veiligheid in het verkeer
Laat je zien op de fiets!
Wij doen een warme oproep naar leerlingen en leerkrachten om in deze donkere dagen een fluojasje te dragen.
Het zou leuk zijn dat iedereen elke dag goed gezien is dankzij de fluojas.

