
 
 
 
 
 
 

          

 

 

Beste ouders 

Traditiegetrouw richt het VTI ook in 2020 een eetfestijn in. Dit vindt plaats op zondag 16 februari 2020 in 

de Brielpoort van Deinze. Zet het nieuwe jaar, samen met familie en vrienden, goed in en noteer de datum 

alvast in uw agenda. De organisatie is in handen van de vakgroep mechanica.  

 
Mocht u tombolaprijzen willen schenken: 

- kan u ons mailen op eetfestijn.tombola@vtideinze.be 
- kan u ze binnenbrengen op het secretariaat van onze school 

Alle info rond sponsoring of inschrijven voor het eetfestijn vindt u terug op de website van de school (link 
eetfestijn) 

 
Oprechte dank voor uw bijdrage en alvast van harte welkom! 
 
 
Mogen we nogmaals herinneren aan het feit dat vanaf januari alle correspondentie vanuit de 
leerlingenbegeleiding zal gebeuren via smartschool. Gelieve uw account te activeren indien u dit nog niet 
gedaan hebt. 
 
 
AGENDA VAN DE MAAND JANUARI 2020 
 
Dinsdag 07.01 Sollicitatietraining i.s.m. Auxilios voor alle 6de en 7de jaren 
 Toneelvoorstelling ‘Fractie van een seconde’ voor alle 5de jaren (nm) 
 Studiebezoek met workshop Unilin Insulation voor 6BT en 6BHK (nm) 
 Inleefworkshop in WZC St. Vincentius (afdeling dementie) voor 7BIH (7-8) 
Maandag 13.01 Infoles Kraamkaravaan voor 2BHT (1-2), 2ME1 (3-4), 5BHK (5-6), 5BT/ 5AT (7-8)  
 HEV-opleiding voor 6AT en 7BAE (4lln) (tot 15:00) 
Dinsdag 14.01 VDAB-opleiding ‘elektrische aandrijftechnieken’ voor 6EM (vd) 
 HEV-opleiding voor 6AT en 7BAE (4 lln) (tot 15:00) 
 Inleefworkshop in WZC St. Vincentius (afdeling dementie) voor 7BIH (7-8) 
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Woensdag 15.01 Opleiding ‘vloerverwarming’ door firma Rosco voor 7BRB (3-4)  
Donderdag 16.01 Infoles Kraamkaravaan voor 2IW (1-2), 2BVL2 (3-4), 5EE/5EM (5-6), 5IW (7-8) 
Vrijdag 17.01 Bedrijfsbezoek Spano voor 7BIH (vm)  
Maandag 20.01 Medisch onderzoek voor 3EE en 3EM (vm) 
 HEV-opleiding voor 7BAE (9 lln) (tot 15:00) 
Dinsdag 21.01 HEV-opleiding voor 7BAE (9 lln) (tot 15:00)  
 VDAB-opleiding ‘elektrische aandrijftechnieken’ voor 6EE (vd) 
Woensdag 22.01 Opleiding ‘Vloermatten’ door firma Rosco voor 7BRB (3-4) 
 Strafstudie 4 
Vrijdag 24.01 Medisch onderzoek voor 3BT (vm) 
Maandag 27.01 Infoles Kraamkaravaan voor 2BVL1 (1-2), 2ME2 (3-4) 
Woensdag 29.01 Opleiding ‘deksels, roosters en profielen’ door firma Rosco voor 7BRB (3-4) 
Donderdag 30.01 Sid-inbeurs voor 6IW, 6EE, 6EM en 6BHK (nm) 
Vrijdag 31.01 Pedagogische studiedag (leerlingen vrij)  
 
 
 

 

Het gevoel dat sterren stralen 
elke dag voor ieder mens 

dat is van ons voor iedereen 
de allerliefste nieuwjaarswens! 

 
 
 

Directie en personeel VTI Deinze wenst u 
warme kerstdagen en  

een sprankelend 2020! 
 
 
 
 
 


