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EINDE EERSTE TRIMESTER IN ZICHT
Nog enkele weken en het eerste trimester zit erop, maar eerst is er nog de proefwerkenperiode die binnenkort aanvangt. We wensen al onze leerlingen veel doorzettingsvermogen, succes en goede moed toe!
De proefwerken eindigen voor alle leerlingen op dinsdag 15 december.
Omwille van klassenraden zijn alle leerlingen op woensdag 16 en donderdag 17 december lesvrij. Op vrijdag 18 december verwachten we onze leerlingen op school
voor een individueel leerlingencontact. Concrete afspraken gebeuren via de klassenleerkracht.
Tussen 13.30 uur en 19.30 uur is er vrij oudercontact. Dit zal digitaal verlopen. U
zal elke leerkracht van elk gewenst vak kunnen spreken. We informeren u via email zo snel mogelijk over de concrete manier waarop dit zal gebeuren.
Tijdens de kerstvakantie zijn alle vrije Tieltse middelbare scholen in functie van heroriëntering open op dinsdag 22 en woensdag 30 december van 9 uur tot 12 uur. Het
VCLB van Tielt is bereikbaar op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december.

EERSTE RONDE CHEMIEOLYMPIADE
Op woensdag 18 november namen twee vijfde- en 14 zesdejaars
deel aan de digitale eerste ronde van de Vlaamse chemieolympiade. Zes leerlingen wisten zich te plaatsen voor ronde twee die
plaatsvindt op woensdag 24 februari 2021. Het gaat om Maïté Deschepper
(6WEW8), Lauren Dewulf (6WEW8), Robbe Van Ryckeghem (6WEW8), Tristan
Vanoverbeke (6WEW8), Bernard Laureys (6GWI) en Tibo Demaré (5WEW6). We
wensen hen veel succes! In heel Vlaanderen namen trouwens 2 608 leerlingen deel
aan de eerste ronde; slechts 316 van hen gaan door naar de tweede ronde. Wie de
Vlaamse finale weet te winnen, mag deelnemen aan de Internationale Chemieolympiade in het Japanse Osaka.
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MINIONDERNEMING GAAT DIGITAAL
De twaalf enthousiaste en gedreven ondernemers van ‘Mikado’
richten zich op het verkopen van verschillende pakketten die
bestaan uit originele cadeaus of nuttige producten, aangepast
aan verschillende momenten in het jaar …
Op dit ogenblik verkopen ze deze pakketten:
✓ een coronapakket (5 mondmaskers, handgel, pakje zakdoeken en lippenbalsem) voor 5,00 EUR,
✓ een schoolpakket (Tipp-ex, kneedgom, geodriehoek, balpen
en potlood) voor 5,00 EUR,
✓ een examenpakket (Tipp-ex, kneedgom, geodriehoek, balpen, potlood, doorzichtig etui, stressbal en Mikado-koekjes) voor 9,00 EUR,
✓ een pakket van vier wenskaarten (quotes / verjaardag / nieuwjaar) aan 6,00 EUR.
Binnenkort brengen ze een gloednieuwe cd (Local Madness 2) uit met songs van
plaatselijke muziekgroepen uit de regio Tielt, een vervolgeditie op de eerste versie
die in 2000 werd uitgebracht …
De miniondernemers kozen ervoor lokaal te blijven en Mivalti als goed doel te kiezen. Het is een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan mindervaliden. Op het einde van ons schooljaar gaat alle winst integraal naar deze instantie. De
producten zijn te bekijken én te bestellen via de winkel op hun website: https://mikadodbr.wixsite.com/home.
De miniondernemers geven graag nog deze boodschap mee: “Het is een moeilijk
jaar voor iedereen maar samen staan we sterk! Jullie steun maakt het voor ons mogelijk deze minionderneming tot een mooi project uit te bouwen.”
Blijf op de hoogte en volg ‘Mikado’ op Facebook via Mikado 03 of op Instagram via
Mikado.03.

BEHIND THE MASK
Op onze Facebookpagina loopt momenteel ‘Behind the
mask’, een variant op het VTM-programma ‘The Masked
Singer’.
Een eerste ‘battle’ was goed voor meer dan 500 likes op
Facebook. Volg de ‘battles’ en probeer te achterhalen
wie achter het masker schuilgaat. De ontknoping is in elk
geval nabij!
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AGENDA

DECEMBER 2020
Do. 03/12 08:25
12:15
Vr. 04/12 08:25
08:25
10:30
08:25
14:10
Ma. 07/12 08:25
Di. 08/12 08:25
Wo. 09/12 08:25
Di. 15/12 08:25
Wo. 16/12 >>>>
Do. 17/12 >>>>
Vr. 18/12 >>>>
13:30

4GRI/GRL – eerste proefwerk
vijfdes en zesdes – eerste proefwerk
3LAT4a-b – studie
3GRI/GRL – eerste proefwerk
3LAT4a-b – eerste proefwerk
4ECO/HWE/LAT/WET – eerste proefwerk
3GRI/GRL/LAT4a-b – les
2KTG/KTL en derdes – start proefwerkenperiode
1A06-07-08-09 en 2MTW – start proefwerkenperiode
1A01-02-03-04-05 – start proefwerkenperiode
laatste proefwerkdag voor alle leerlingen
klassenraden (lesvrije dag voor leerlingen)
klassenraden (lesvrije dag voor leerlingen)
individueel leerlingencontact voor alle leerlingen
oudercontact (digitaal via Bookings)

Kerstvakantie
19 december 2020 – 3 januari 2021
Ma. 21/12 08:30
Di. 22/12 08:30
09:00
Wo. 23/12 08:30
Wo. 30/12 09:00
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VCLB open (tot 17.00 uur)
VCLB open (tot 17.00 uur)
school open (tot 12.00 uur)
VCLB open (tot 17.00 uur)
school open (tot 12.00 uur)
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JOUW STAD, MIJN STAD
Dit schooljaar werken onze leerlingen van
2KTGa-b via digitale weg samen met leeftijdsgenoten uit het Nederlandse Middelburg. Onder de noemer ‘Jouw stad, mijn
stad’ zullen de leerlingen samen leerstof
verwerken en aan elkaar hun stad voorstellen. In het eTwinningproject zijn de vakken
muziek, Frans en mens & samenleving betrokken. Kort na de herfstvakantie maakten onze leerlingen alvast kennis met hun
Nederlandse partners.

LANDENBEURS
Voor het nieuwe vak ‘Geïntegreerde talen’ zetten de leerlingen van het tweede jaar
moderne talen-wetenschappen halfweg november een heuse landenbeurs op het getouw. Eerder kregen ze in kleine groepjes een land toegewezen dat ze tijdens de
beurs op een creatieve manier moesten voorstellen. De landenbeurs werd een boeiende ontdekkingstocht de wereld rond.

DIEPTEZICHT
In de lessen natuurwetenschappen zochten de leerlingen van het eerste jaar uit
hoe het met hun dieptezicht gesteld is.
Dat deden ze door te checken hoe goed
ze met één oog dicht de punten van twee
potloden konden samenbrengen …
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