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Noteer in je agenda
03-12-18

Studienamiddag 3e graad

04-12-18

Begin proefwerken 3e graad

06-12-18

Studienamiddag 2e graad

07-12-18

Begin proefwerken 2e graad

10-12-18

Studienamiddag 1 LAT + 2e jaar

11-12-18

Begin proefwerken 1 LAT + 2e jaar
Studienamiddag 1 MOD

12-12-18

Begin proefwerken 1 MOD

18-12-18

Einde proefwerken

19-12-18

Begeleidende klassenraden 1 + 3 + 5

20-12-18

Begeleidende klassenraden 2 + 4 + 6

21-12-18

Syntheserapport 1
Oudercontact van 15u tot 20u

22-12-18

Start Kerstvakantie

De meest recente versie van onze jaarkalender vind je op onze website www.kov.be.
Klik links op kalender en je krijgt de laatste update van onze agenda.
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Dwars door alles heen
(vrij naar: Leeftocht Light, jrg. 34,
nummer 4 – december ‘18)

Jaarthema: Stap je mee?
Thema december: Kwetsbaarheid
Op kousenvoeten
Mensen en dingen

Week van de diversiteit
Als je even naast je kijkt in de klas, op de speelplaats, in
de bus, op de straat, bij je thuis… Zoveel mensen om je
heen en allen zijn ze anders. Een andere kleur, andere stijl,
andere interesses, andere leerstijl, andere cultuur, andere
geaardheid, andere godsdienst, andere talenten, andere
beperkingen. En toch zijn we binnen die diversiteit aan
mensen ook verbonden met elkaar.
Waarschijnlijk heb je enkele weken geleden gemerkt dat
heel wat lessen in teken stonden van dit thema. We weten
zeker dat de week van de diversiteit verrijkend was en net
zoals alle mensen om je heen: een beetje anders.

zijn teer en broos.
Met glas of porse
lein bij voorbeeld
ga je behoedzaam om,
want ze kunnen
breken en stuk gaan.
Mensen zijn onzeker en kwetsbaar.
Ze kunnen verwondingen oplopen,
naar lichaam en ziel.
Dat geeft pijn en verdriet.
En hoe fijngevoeliger je bent,
hoe fragieler en kwetsbaarder je bent.
Sommige mensen maken zoveel mee
dat ze beschadigd of gebroken zijn.
Kwetsbaarheid gaat dan hand in hand
met angst, schaamte, pijn en verdriet.
Maar elke medaille heeft twee zijden.

September 2018: Onze leerlingen die deelnamen aan
International Village in Slowakije.

Kwetsbaarheid kan ook een kracht zijn:
door haar kan je je inleven, je bloot geven,
je wagen aan intimiteit en liefde,
je betrokken en verbonden voelen.
'Kwetsbaarheid is de bron van innovatie,
creativiteit en verandering'
aldus de Amerikaanse Brené Brown
die zich in de materie verdiepte.
Kwetsbaarheid kan leiden tot
vertrouwen en vreugde.
Niet toevallig staat deze wegwijzer
in december, in de advent,
die tijd van uitkijken naar de geboorte

Oktober 2018: middagactiviteiten (henna)

van een kind dat zal uitgroeien tot een
bijzonder Mens.
Hij was een en al tederheid en delicatesse.
Stap je mee?
Iesja

Oktober 2018:
Vierdejaars op uitstap
PIME

Tweedejaars winnen baskettornooi miniemen MOEV in Vilvoorde!

Woensdagnamiddag 21 november namen 23 leerlingen van het college deel aan het baskettornooi van Moev in Vilvoorde.
Een enthousiaste groep die er een leuke en sportieve middag van maakte. De ploeg van Noah, Joren en Kobe
won het tornooi bij de miniemen! Proficiat!
Woensdag 28 november: 'Shout Loud 'n Volley Loud' in het Euro Volley Center, evenement in teken van Music For Life en
ten voordele van 'To Walk Again'. Organisatie: Internaat KOV. Het ontbrak er niet aan ambiance.

Terwijl wij rustig bekomen van de feestmaaltijden rond Kerstmis en Nieuwjaar, trainen onze jongste topsporters dapper verder. Onmiddellijk na de kerstvakantie zullen de jongens U16 ons land verdedigen op het WEVZA tornooi in
Portugal.
Onze jongste tijgers (U15) zullen op hun beurt de volleybalterreinen in Frankrijk onveilig gaan maken. We wensen
beide teams heel veel succes toe tijdens dit WEVZA tornooi!

16 oktober 2018: scholenveldloop voor Het College

18 oktober 2018: YOUCA-dag voor de zesdejaars

September 2018:
ontmoetingsdag tweedejaars
25 oktober: eerste bijeenkomst KJV

Oktober: oogdissecties door derdejaars
General Data Protection Regulation (GDPR) is
voor al deze foto’s in orde.

November: Verkeerseducatie

Personalia
Overlijden
De heer Christiaan De Nys, 17/3/1931-16/10/2018, oud-leerling (prom ‘50)
De heer Leo Seghers, 23/4/1923-29/10/2018, grootvader van Kristien Seghers (leerkracht Nederlands-geschiedenis)
Mevrouw Rosa Nollens, 1/2/1928-6/11/2018, grootmoeder van Nele Delrue (leerkracht techniek eerste graad)
Mevrouw Carmelina Bongiorno, 23/2/42-17/11/2018, grootmoeder van Laura Di Miceli (2F)
Mevrouw Mathilde Willems, 23/5/33-27/11/2018, grootmoeder van Inès Arafa (3E)
Onze oprechte deelneming aan de families!
Geboorte
Jaak Koekelkoren, 16/10/2018, zoontje van Dries en Fien Callens (trainster topsportschool)
Proficiat aan de kersverse ouders!

