MAART 2017

SJB ZONHOVEN NIEUWSBRIEF
KIJKDAG 12 MAART
Wij nodigen alle geïnteresseerden uit op onze kijkdag op zondag
12 maart. Heel wat vakken en werkgroepen worden die dag
voorgesteld en je kan ook van een rondleiding door de school
genieten!

contactinformatie
Adres:
Kleine Hemmenweg 4-4A
3520 Zonhoven

Telefoon:
011 55 99 90

Twijfel je nog over je studiekeuze? Onze collega’s helpen je
graag met al je vragen!

E-mail:

Diezelfde dag kan je ook in onze zusterschool, de VMS, terecht
voor alle mogelijke informatie.

Website:

sjb.zonhoven@skynet.be

http://www.sjb-zonhoven.be

Smartschool:
http://sjbzonhoven.smartschool.be

Facebook:
SJB Zonhoven

09/03

Info studiekeuze ouders 4de
jaar

09/03

4ASO-TSO: Technopolis

09/03

5ASO: Bezoek Westhoek

10/03

5+6 OF: Belfair Brussel

12/03

KIJKDAG

15/03

Theoretisch rijexamen

16/03

3VV: Bezoek grootkeuken

17/03

2de graad ASO-TSO: Rapport
DW3

17/03

5+6 TSO: Theater

22/03

Begin proefwerken 2de
graad

23/03

6STW: Sociale stage

23/03

6BSO: Verruim je horizon

28/03

5+6 MT: Bezoek Aken

31/03

Einde tweede trimester
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De Westhoek
Op donderdag 9 maart gaan de leerlingen van 5ASO op uitstap naar de Westhoek in het kader van de lessen geschiedenis. De leerlingen krijgen op deze dag de kans om dit
donkere deel uit de geschiedenis op een nieuwe manier te
ervaren. Zij zullen dan o.a. de Menenpoort en Tyne Cot
Cemetery bezoeken. Wij hopen voor iedereen op een memorabele en leerrijke dag!

Verruim je horizon
Nog even en onze zesdejaars hebben hun diploma op zak. Hoog
tijd dus om op zoek te gaan naar een verdere opleiding of kennis
te maken met de arbeidsmarkt. De infobeurs Verruim je horizon
maakt de leerlingen uit de richtingen Kantoor en Verzorging wegwijs in het ruime aanbod zodat ze binnenkort de juiste keuze kunnen maken. Een goede voorbereiding biedt immers de grootste
kans op succes.

Technopolis - Antwerpen
Onze leerlingen van 4 ASO en TSO trekken op 9 maart richting Antwerpen. In de voormiddag
bezoeken ze Technopolis in Mechelen. De bedoeling van deze tentoonstelling is om de leerlingen op een prettige manier inzicht te bieden in enkele natuurkundige processen. In de namiddag trekken ze naar Antwerpen. De leerlingen leren hier het historisch belang van de stad
via een bezoek aan de kathedraal en een begeleide stadswandeling.
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Infoavond studiekeuze vierdejaars
Het einde van het schooljaar nadert en dat brengt voor onze vierdejaars een belangrijke keuze met zich mee. Zij moeten immers op het einde van dit jaar een keuze maken
over hun toekomstige traject in het onderwijs. Om deze keuze wat doorzichtiger te
maken, worden zowel leerlingen als ouders uitgebreid voorgelicht over alle mogelijkheden. De leerlingen hebben reeds een algemene uitleg gekregen
in klasverband. Op 8 maart kunnen de leerlingen meer specifieke
sessies volgen over richtingen die ze zelf gekozen hebben. Op 9
maart zijn dan de ouders aan de beurt. Ook zij hebben vooraf kunnen kiezen voor welke richtingen zij een sessie willen volgen.

Sociale stage zesdejaars
6STW: 23/03
6HA+VZ: 28/03
In de vorm van een sociale stage maken onze zesdejaars kennis met de diversiteit
van onze maatschappij. Gedurende één dag steken ze de handen uit de mouwen
door aan vrijwilligerswerk te doen of verruimen ze hun blik tijdens een inleefdag
in een klooster. Naargelang hun interesse kunnen ze die dag een verschil maken
in de kinderzorg, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, het dierenasiel, de werking
voor kansarmen...

Belfair beurs Brussel
Elk jaar wordt er een grote beurs georganiseerd
voor virtuele oefenfirma’s: Belfair. Ook dit jaar, op
vrijdag 10 maart, doen onze leerlingen van office
mee. De zesdejaars stellen er hun oefenfirma voor
en oefenen hun verkooptechnieken, terwijl de vijfdejaars ideeën voor volgend schooljaar kunnen
opdoen.

Voor alle leerlingen is dit een unieke leerervaring.
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Proefwerk
Voor onze leerlingen van 3 en 4 ASO-TSO breekt
vanaf 22 maart een nieuwe proefwerkperiode
aan. We wensen hen veel succes!

Einde tweede trimester

Woensdag

29 maart
Donderdag
30 maart

3 en 4 ASO-TSO

3 en 4 BSO

5 en 6 ASO-TSO-BSO

bijmaken proefwerken

les

les

bijmaken proefwerken - klassenraden

vrij

les
18u00: vertrek
Italiëreis

Vrijdag
31 maart

10u00: viering

10u00: viering

11u00: viering

aansluitend rapport aansluitend rapport aansluitend rapport

En dan…

paasvakantie!!
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In februari...

Onze leerlingen Calvin Hensgens en
Chelsey Reners hebben op het
Limburgs
SVS
kampioenschap
zwemmen schitterend gepresteerd.
Ze behaalden beide een gouden en
een zilveren medaille.
Een dikke proficiat aan allebei!!

SJB in de krant!

