Nieuwsbrief Campus Cardijn

Vrijdag 17 mei 2019
Inhoud
Afdeling hout in de kijker
Weekagenda
Digitale briefwisseling
Strafstudie
Info studiekeuze volgend schooljaar

Welkom

Realisaties binnen de school uitgevoerd door de houtafdeling.
De leerlingen uit de houtafdeling voeren heel wat werken uit op school. Op deze manier leren zij ook wat grotere
projecten uitwerken, toch een klein beetje werken op verplaatsing binnen de school. Een goede planning is iedere
ochtend de start om met het juiste materiaal en gereedschap naar de werkpost te vertrekken.
Het 5de jaar houttechnieken legt momenteel de laatste hand aan de kluisjes voor de teamkamer. Deze zijn
vervaardigd uit berken multiplex. Tekenwerk, CNC- programmering en afwerkingstechnieken kwamen hier
uitvoerig aan bod. Werkstukken in serie uitwerken is hier ook een mooie uitdaging geweest. Mooi werk, en de
leerkrachten zijn supertevreden over deze mooie realisatie.

Het 4de jaar houtbewerking is momenteel in het voorgebouw geluidswerende wanden aan het plaatsen; dit om
het ondersteunend personeel en de leerlingbegeleiding te voorzien van geluidsarme ruimtes. Een wand werd
reeds geplaats door het 7de jaar bijzonder schrijnwerk, waarbij voorafgaand proeven werden uitgevoerd in een
testopstelling om zo de beste combinatie te kunnen bepalen.
De leerlingen van het 4de haar houtbewerking zijn volop bezig met het opbouwen van het kaderwerk, voorzien
van de nodige isolatie, waarna een afwerking volgt met Gyproc. Met deze opbouw halen we een geluidsdemping
van ongeveer 55 Db. Dit werk mag zeker ook gezien worden!

Agenda
Dag
Maandag 20 mei
Dinsdag 21 mei

Woensdag 22 mei
Donderdag 23 mei

Activiteiten
•
•
•

5 OR - 5 VZ stage
7 BSC + 7 IE + 7 FL stage

Info studiekeuze/laptopproject volgend schooljaar voor de ouders

•

om 18.30 u. in lokaal C1 : voor de ouders van leerlingen uit het
2de jaar handel + 2de j. Kantoor-Verkoop/Verzorging-Voeding
2de j. sociale en technische wetenschappen
Om 19.30 u. in het schoolrestaurant : voor de ouders van leerlingen uit
het 2de j. Bouw-houttechnieken + 2de j. Mechanica-elektriciteit (-plus) +
2de j. STEM-plus
Om 20.30 u. in lokaal C1 : voor de ouders van leerlingen uit het
1ste j. STEM-plus + 1ste j. technische wetenschappen
Om 20.30 u. in het schoolrestaurant : voor de ouders van leerlingen uit
3 BM + 3 EI + 3 H + 3 VV
Strafstudie

•

info duaal en Se-n-Se
18.30 u : duaal (ouders 4 BM 4 EI)
19.30 u : duaal 5 EMT (ouders 4 EIT,4MT,4EM)
20 u : 7 Se-n-Se IOT (ouders 6 EIT 6 MVT 6 EM 7 IE(bso)

Vrijdag 24 mei

Zaterdag 25 mei

• Lesmarathon
Een record aantal deelnemers uit het vijfde jaar zullen op vrijdag 24 en zaterdag 25
mei deelnemen aan de lesmarathon. De leerlingen krijgen vanaf vrijdag 16 u. tot
zaterdagochtend 8.30 u. alternatieve lessen van enkele enthousiaste
leerkrachten. De opbrengst gaat naar de VZW Duin en Polder.
• Lesmarathon

Info
Strafstudie
Leerlingen die 4 negatieve punten hebben worden op de strafstudie verwacht. De leerlingen verlaten de school
niet over de middag, ze brengen hun lunchpakket mee.
De betrokken leerlingen en ouders werden per e-mail / smartbericht hiervan op de hoogte gebracht.

Digitale Briefwisseling

Duaal leren 5 EMT (voor de ouders van 4 EIT, 4 MT, 4 EM)
Via onderstaande link kan je de brief i.v.m. de studiereis op 28 mei 2019 raadplegen. Hierin staat alle info omtrent
vertrekuur, activiteiten, vervoer, kostprijs, …
Deze kan je ook terugvinden op de website van onze school onder ‘Praktisch – briefwisseling’.

Brief studiereis 5 EM - 5 IW
Laatste brief studiereis Parijs
Info studiekeuze volgend schooljaar voor de leerlingen door de directie
➢ Dinsdag 4 juni in lokaal C1
10.35u
11 u
11.25 u
11.50 u

2 KVVVb
1 STEM+a
1 TWa
1 TWb+1 STEM+b

➢ Woensdag 5 juni in lokaal C1
8.40u.
9 u.
9.30 u
10.35 u
11 u
11.25 u
11.50 u

2 EHMa
2 EHMb
2 EHMc
2 ME+2ME(+)
2 BH
2 STEM+
2 KVVVb

➢ Vrijdag 7 juni in lokaal C1
8.40 u.
9u
9.30 u
9.50 u
10.35 u

6 EI
6 VZ
6 OR
6 HB
6 LC

Ijsjes te koop!

Ijsjes te koop tijdens de middagpauze ten voordele van het schoolkamp
eerste en tweede graad.
Wanneer: 21/05, 23/05, 4/06, 6/06.

