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Lentenieuwsbrief        22 maart 2018 

 

Beste ouders 

- De GWP’s (geïntegreerde werkperiode/buitenlandse reis) staan voor de deur. Een week 
waar menig leerling al lang naar uitkijkt. Onze leerlingen van de eerste graad slaan een 
jaartje over. Zij gaan om de twee jaar en moeten wachten tot volgend schooljaar voor hun 
week Oostduinkerke. De vierdejaars bezoeken dit jaar de stad van de liefde en trekken naar 
Parijs. Onze laatstejaars zoeken het verder zuidwaarts op in la dolce Italia. Een mooie 
afsluiter van hun schoolcarriere in Campus De Vesten. Ouders kunnen de fratsen van zoon- 
en dochterlief instant volgen via de blogs op facebook 

-In de Paasvakantie gaan de oude barakken eindelijk tegen de vlakte. Uiteraard zal dit 
gebeuren door een gespecialiseerde firma die rekening houdt met een eventueel 
asbestgevaar.  

We gaan ook een aantal zaken herstructureren en verduidelijken. Zo zal later dit jaar gestart 
worden met een heraanleg van het stuk speelplaats tussen de oude barakken en de huidige 
speelplaats. We trekken hier resoluut de groene kaart. Er komt een wandelpad naar de 
inkomhal met graszones en leuke zitplekjes voor de leerlingen. Auto’s worden definitief 
geweerd van onze speelplaats en krijgen een kiss and ride zone in het begin van ons domein. 
De fietsenstalling wordt opgefrist en komt op de plaats van de oude barakken.  

De gevel van onze M-blok zal opgefrist worden. Ook de inkomhal gaan we in een nieuw en 
fris jasje steken. De toiletten worden gemoderniseerd en op langere termijn willen we ons 
secretariaat naar de inkomhal brengen. Hiermee willen we meer duidelijkheid creëren en 
een duidelijk onderscheid maken tussen het middelbaar en de lagere school.  

- We zijn volop bezig met de voorbereidingen van een gloednieuwe richting op onze school. 
Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 starten we met de opleiding TSO- en ASO-Sport. Deze 
richting kan je volgen vanaf het 3e middelbaar. Meer info volgt op onze website 
www.campusdevesten.be en via infosessies. 

- Onze inschrijvingen voor nieuwe leerlingen zijn gestart. We merken veel enthousiasme en 
sommige richtingen zijn al volzet. Er kan ingeschreven worden op de infoavonden, 
opencampusdag of via een persoonlijke ontmoeting tijdens de schooluren. 

-Enkele belangrijke data 

http://www.campusdevesten.be/
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Dinsdag 27 maart is het doe-dag voor leerlingen van het basisonderwijs. ’s Avonds is het 
infomoment voor ouders van nieuwe leerlingen en ouders van leerlingen die naar de 2e 
graad gaan.  

Maandag 23 april is het onze laatste thema-avond voor ouders van het schooljaar. Thema: 
“help, ik heb een puber in huis”. Diezelfde avond organiseren we ook een praatcafé. We 
willen oud-leerlingen herinneringen laten ophalen.  Tegelijkertijd willen we onze zesdejaars 
informeren over hun verdere studie- of loopbaankeuze. Oud-leerlingen kunnen hun nuttige 
ervaring delen met onze laatstejaars. 

Maandag 30 april is het facultatieve verlofdag en mogen de leerlingen een dagje langer 
weekend houden.  

Zaterdag 5 mei is het de jaarlijkse opencampusdag. We hopen ons vorig succesjaar minstens 
te evenaren.  

- De jaarlijkse gedichtendag is niet onopgemerkt voorbijgegaan in Herentals. Onze leerlingen 
zijn bij de lokale winkels en stadsdiensten een persoonlijk gedicht gaan voordragen. Deze 
aktie van onze leerlingen werd duidelijk gewaardeerd. Het prozatalent van onze leerlingen is 
extra in de bloemetjes gezet tijdens de jaarlijkse dichtwedstrijd georganiseerd door de stad 
Herentals. Onze leerlingen kaapten er alle ereplaatsen weg.  

Mijn eigen wereld 

Soms zit ik in mijn eigen wereld, Geen school, geen zorgen alleen ik. Dan droom ik over vele dingen. Donuts eten 
met eenhoorns en met de vogeltjes zingen. 

Ik doe alles wat ik graag wil. Dansen met flamingo’s op parelwitte stranden liefst in warme landen. Zwemmen 
in de zee, en iedereen mag mee! En ik heb nog zo’n superidee. 

Ik denk met al mijn vrienden en vriendinnen aan mooie herinneringen. 

Dan word ik wakker en denk ik na. Het mag ook eens een keer anders zijn na al die logica. 

Je eigen wereld is zoals een dagboek maar dan met een vleugje fantasie. 

-Daytona Heremans- 2 cognosco- 

Een verwarmende lentegroet vanwege het hele Campus De Vestenteam! 

Met vriendelijke groeten 

Tom Vandoninck 

Directeur Campus De Vesten 

http://www.campusdevesten.be/
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