
 
 
 
 
 
 
Beste ouders 
 
Eetfestijn. Via deze maandbrief nodigen we u nu reeds hartelijk uit naar ons 27ste eetfestijn dat 
plaatsvindt op zondag 12 februari. We zijn bijzonder blij om u hiervoor opnieuw te mogen ontvangen 
in de Brielpoort. De opbrengst van deze editie gaat naar de verdere verfraaiing en vergroening van de 
schoolomgeving. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. 
 

 

 
 
 

 
 
  

 
Energiedrank en jongeren. In het kader van ons gezondheidsbeleid willen wij u graag berichten 
omtrent het gebruik van deze dranken. Energiedranken onder de jongeren zijn tegenwoordig een 
echte hype, maar de meeste jongeren zien de gevaren niet van deze dranken. Er wordt geadviseerd 
voor jongeren onder de 13 jaar om geen energiedrank te drinken. Uit onderzoek blijkt dat de 
zogenaamde energieboost vaak gepaard gaat met negatieve gevolgen zoals hyperactiviteit, 
slaapproblemen, het instorten na een energieboost, rusteloosheid, duizeligheid, hartkloppingen enz. 
Mogen wij u, ouders, daarom vragen om uw zoon/dochter het advies te geven om geen 
energiedranken mee te brengen naar school?  
 
En intussen… 

Wacht niet op bijzondere momenten 
maar maak momenten in 2023 bijzonder! 

We wensen u warme kerstdagen en een fijn eindejaar! 

 
Agenda van de maand januari 2023 
 
Dinsdag 10.01 Sollicitatietraining i.s.m. Auxilios voor 7BAE, 7BCW, 6EE, 6EM, 6IW (1-2), 6BA, 

6BH, 6BWM, 6BHK, 6BRB (3-4), 7BIH, 7BRB, 6AT, 6EIT en 6BT (5-6) 
 Medisch onderzoek voor 5BH, 5EIT, 5BWM en 5BRB i.k.v. stage 
 Online infoavond hoger onderwijs door CLB 
Maandag 16.01 Week van de sova-training voor 3de jaren 
Dinsdag 17.01 Lezing ‘Zo is het mooi geweest’ over alcoholverslaving door Jasper Nullens voor 

alle 5de jaren (3-4) 
Donderdag 19.01 Sid-in beurs voor 6IW, 6BHK, 6EE en 6EM (nm) 
 Opleiding ‘Sketch up’ voor 7BIH 
Maandag 23.01 Medisch onderzoek voor 5AT, 5BA en 5BT i.k.v. stage  
Dinsdag 24.01 Opleiding ‘Veilig werken op hoogte 2’ voor 5BRB 
Woensdag 25.01 Strafstudie 4 
Vrijdag 27.01 Pedagogische studiedag (leerlingen vrij) 
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