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Weekkalender
Dinsdag
5/02
6A+6B

Bezoek tentoonstelling ‘Europa’ en kunsttentoonstelling ‘The
Gulf Between’ in De Warande (Turnhout).
In het kader van wereldoriëntatie, studieloopbaanbegeleiding en muzische vorming gaan onze zesdeklassers op stap. Zij krijgen eerst inzicht
in ‘Hoe is de Europese Unie ontstaan’ en ‘Hoe komt een wet tot stand?’.
Daarna mogen zij proeven van de kunsttentoonstelling ‘The Gulf Between’ en een workshop die hieraan verbonden is.
Verdere informatie : zie aparte brief

Donderdag
7/02
voormiddag
6A+6B

Rondleiding in VTST, Zandstraat in Turnhout.
Verdere informatie : zie aparte brief

Vrijdag 8/02
2A+2B

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

lj 5 + 6 en
hun ouders/
verzorgers

Scholenbeurs : Wat na de basisschool?
Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar maken zich stilaan klaar voor
de overstap naar het secundair onderwijs.
Om de leerlingen en hun ouders goed te kunnen informeren in dit keuzeproces, organiseren verschillende secundaire scholen uit Turnhout en
Arendonk samen met het CLB een scholenbeurs. Hier kunnen de kinderen en hun ouders op een interactieve manier kennismaken met de
verschillende scholen.
Het CLB geeft drie infosessies over de structuur van het Vlaamse onderwijslandschap. U krijgt hier o.a. uitleg over de keuzemogelijkheden
in de eerste graad van het secundair onderwijs.
Deze scholenbeurs vindt plaats in de gebouwen van Thomas More Turnhout (Campus Blairon 800) van 15.30u tot 19.30u.
Er is een infosessie door het CLB om 16.30 u, 17.30 u en 18.30 u.

Zaterdag
9/02

Scholenbeurs : Wat na de basisschool?
Info : zie hierboven
Deze scholenbeurs vindt plaats in de gebouwen van Thomas More Turnhout (Campus Blairon 800) van 9.30u tot 12.30u.
Er is een infosessie, verzorgd door het CLB om 10.00u en 11.30u.

