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19.30u.: OLVI – Pius X quizt.
1b: start themaweek "De wereld rond".
3a7, 4a7, 5ha, 5stw, 6ha, 6stw: begin sperperiode.
12.10u.: leerlingenraad 1ste graad.
16.30u.: werkgroep kwaliteitszorg (D001).
6em, 6mvt, 6wm. GIP3.
3a1,3,4,5,9; 3em; 3ha; 3stw; 4a1,3,4,5;
4em; 4ha; 4stw; 5em; 6em: begin sperperiode.
5stw1,2: bezoek aan kaasmakerij, Berlare.
9u.: zorgcel tweede en derde graad: evaluatie met CLB (C006).
12.10u.: middagactiviteit 1ste graad: stoelendansquiz.
12.10u.: leerlingenraad 2de graad.
15u. pedagogische raad.
16.30u.: vakvergadering lichamelijke opvoeding..
Rapporten in SOL worden afgesloten.
3mt, 4mt, 5mvt, 6mvt: begin sperperiode.
9u.: directievergadering SG.
Voormiddag: 3bm: medisch schooltoezicht
(D-gebouw).
5a6,7,8,9; 6a6,7,8,9: begin examens.
12.10u.: middagactiviteit 1ste graad: Spel
zonder grenzen.
5a1,2,3,4,5; 6a1,2,3,4,5: begin examens.
1a1,2; 2a2,3: examen Latijn.
3a7; 4a7, 5ha, 5stw, 6ha, 6stw: begin examens.
6wm: stage.
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13.30u.: ondernemingsraad.
14.30u.: CPBW.
2a2,3,5-9: examen Engels.
3a1,3,4,5,9; 3em; 3ha; 3stw; 4a1,3,4,5;
4em, 4ha; 4stw; 5em, 6em: begin examens.
6wm: stage.
12.10u.: middagactiviteit 1ste graad: wenskaart knutselen.
1a en 2a: examens.
3mt, 4mt, 5mvt, 6em, 6mvt: begin examens.
6em, 6mvt, 6wm. GIP4.
6wm: stage.
10.05-11.45u.: 4ka, 4vk: leerlingenklassenraad (D001).
1a en 2a: examens.
6wm: stage.
10.05-11.45u.: 4bm: leerlingenklassenraad
(D001).
1a en 2a: examens.
6wm: stage.
Namiddag: 1ste graad: focusnamiddag.
8.10u.: 2de jaar: kerstbezinning, Kouterkerk.
10.05u.: 1ste jaar: kerstbezinning, Kouterkerk.
10.05-11.45u.: 4vv: leerlingenklassenraad
(D001).
2de en 3de graad: laatste examendag.
Recuperatiedag.
Klassenraden 1b, bvl, 2de graad, 3de
graad.
Klassenraden 1a, 2de en 3de graad.
Vanaf 17u.: oudercontact eerste jaar (B003004).
Klassenraden 2a, 2de en 3de graad.
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21.12

 Vanaf 17 uur: oudercontact tweede, derde,
vierde, vijfde en zesde jaar.
 8.10-11.45u.: 4de jaar: schaatsen.
 8.30u.: 6de jaar: kerstbezinning en kerstontbijt, voorstelling Piazza.
 9u.: 1ste graad: kerstactiviteiten.
 9u.: 3de jaar: film (Gildenhuis).
 9u.: 5au, 5em, 5mvt, 5wm: kerstbezinning
en bezoek aan rusthuizen.
 9u.: 5ha, 5ka, 5stw, 5vz: kerstbezinning en
-film.
 5a: kerstbezinning en voorbereiding grootouderfeest
 13-15u.: 1ste graad: kerstactiviteit en concert, Gildenhuis.
 13u.: 3de jaar (groep 1): kerstbezinning in
de Sint-Ludgeruskerk en daarna klasleraaruurtje.
 13u.: 3de jaar (groep 2): klasleraaruurtje en
daarna (14.15u.) kerstbezinning in de SintLudgeruskerk.
 13-15u.: 4de jaar: kerstbezinning en klasleraaruurtje.
 13-15u.: 5de jaar: klasleraaruurtje.
 13-15u.: 6de jaar: de zesdes worden uitgedaagd in het kader van de Warmste Week.

OLVI – Pius X quizt
Het zal zaterdag 1 december weer spannend worden in de refter
van onze school tijdens de grootste quiz van Zele. Veel succes
aan alle deelnemers! Er wacht een mooie prijzentafel!
Vervangingen
Dhr. R. Van Colen wordt momenteel vervangen door dhr. B.
Scheerlinck. In het secretariaat staat dhr. F. Di Vita o.a. in voor
de halftijdse vervanging van mevr. B. Quatacker.
Mevr. E. Roels wordt momenteel vervangen door dhr. D. Janssens.
Welkom in OLVI-Pius X.
Wat goede raad bij de examens
 Het wordt weer een drukke studieperiode… Bereid je examens
goed voor…
 Wacht niet tot het laatste moment om met je studiewerk te starten. Zorg voor een overdachte planning (je vindt een heel geschikt rooster in je schoolagenda).
 Studeer grondig, wees niet te vlug tevreden van jezelf. Geloof
in je eigen kunnen.
 Neem voldoende nachtrust, zodat je klaar kunt nadenken.
 Weet dat je ook door de manier waarop je de vragen beantwoordt veel punten kunt verliezen of winnen. Streef naar volledigheid en afwerking.
 Neem rustig de tijd om alles nog eens grondig na te lezen.
Welzijnszorg
Tijdens de advent bereiden we ons
voor op Kerstmis en gaat onze speciale aandacht uit naar mensen in onze
samenleving die niet zo gemakkelijk
financieel rondkomen. Welzijnszorg
en initiatieven de hulp bieden aan wie
het moeilijk hebben, verdienen onze
steun.

