NIEUWSBRIEF 17 jan.
WIST—JE—DATJES :


We aten een mandarijn deze week.



Je kan nog steeds pannenkoeken bestellen!



In maart komt het circus naar Avelgem.
We gaan met de hele school kijken!



We kregen een grote dank-je-wel van het
sociaal huis voor de producten die we
schonken naar aanleiding van onze
adventsactie.

KALENDER:

22/01: OC eerste graad
23/01: bezoek beroepenhuis LO6

In het kader van de overgang zesde leerjaar—eerste middelbaar leren onze zesde
klassers de beroepenwereld kennen. We weten dat het voor kinderen en jongeren
steeds moeilijker wordt om hierin keuzes te maken.
Op dinsdag 24 maart tussen 13u30 en 14u30 bezoeken de leerlingen van het zesde
leerjaar een persoon, instelling of handelszaak in Avelgem (liefst op wandelafstand
van de school). Zij mogen een uurtje een beroep bekijken en een kijkwijzer invullen. In de klas volgt dan een nabespreking over de soorten beroepen.
We zoeken ouders die ons hierbij kunnen helpen. Bent u kapper, slager, bakker,
bediende, dokter, schilder, handelaar, dierenarts, apotheker, … Werkt u in Groep
Ubuntu, OCMW, sociaal huis, RVT, school, bank, gemeente, … en u bent bereid om
een leerling een uurtje met u te laten meevolgen, gelieve dan een mailtje te sturen
naar directie@vbs-avelgem.be.
Wij spreken dan later concreet met u af.

Hoe bereiden we onze zesde klassers (en hun ouders) voor op de start in het
middelbaar?
De overgang van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar is een grote stap
in de ontwikkeling van uw kind. Het is een stap die we als school zorgvuldig
helpen voorbereiden en begeleiden. Hieronder vindt u een tijdslijn van alle
activiteiten die we in het kader hiervan zullen organiseren.
December:

Infoavond voor ouders gebracht door CLB.

Januari:

Tijdens de WERO-lessen wordt in de klassen gewerkt met het boekje “Op stap naar het
eerste middelbaar”. Als ouder zal u af en toe een ’huiswerkje’ krijgen om vragen te
beantwoorden samen met uw kind.
Uitleg van structuur middelbaar door CLB voor leerlingen
Er wordt een brief meegegeven waarbij de ouders en de leerlingen een voorlopige studiekeuze maken.
Bezoek aan het beroepenhuis door de leerlingen van het zesde leerjaar.

17 jan:

23 jan:
6 feb:

10 feb:
12 feb:
17 feb:

Klassenraad zesde leerjaar. Hier worden de studiekeuzes van de ouders, de leerlingen en
de leerkrachten vergeleken en besproken. Er wordt een adviesbrief opgesteld. Wij geven
enkel een advies in de studiekeuzes , als ouder beslist u zelf (liefst in samenspraak met uw
kind) over de startrichting van uw kind.
Deze brief zal meegegeven worden in de week van 10 februari.
Bezoek aan de middenschool voor de leerlingen van 6A.
Infoavond in Spikkerelle over structuur Sint—Jan Berchmans Middenschool voor ouders.
Bezoek aan de middenschool voor de leerlingen van 6B.

14 maart:
24 maart:

Opendeurdag middenschool Avelgem
Beroepenuurtje (zie oproep vorige bladzijde)

In de week van 30 maart zijn er oudercontacten voor ouders die de studiekeuze met de leerkrachten eens
willen bespreken.
Op het einde van het schooljaar worden in het zesde leerjaar geen oudercontacten meer voorzien. Wel
worden jullie uitgenodigd naar de proclamatie en aansluitende receptie op dinsdag 23 juni om 19 uur. De officiële uitnodiging volgt hiervoor later.

