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Beste leerlingen
Verdikke zeg, wat hebben we jullie gemist!
Het is maar dat jullie het weten.
Dit sluiten van de school,
dit afstandsonderwijs,
dit lesgeven aan halve klassen voor sommigen,
dit thuisblijven voor anderen,
is eigenlijk niet aan ons besteed.
Toch is het goed nu eventjes nog afstand te houden,
de batterijen op te laden
en goed op te letten op jezelf en de anderen.
Daarna gaan we er weer voor 200% tegenaan.
(naar Lentezoet)

Christine Grysolle
Manfred Moortgat
Bert Van den Abbeele

Denk voor jezelf
zorg voor elkaar
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SVI PROCLAMATIE
Klas van 2020
Gezien de afgelopen, bizarre tijden en strikte maatregelen kwam ook de organisatie van de proclamatie
in het gedrang. We gingen dus op zoek naar een alternatief zodat onze afstuderende leerlingen toch op
een waardige manier konden afsluiten. Enkele leerkrachten kwamen op het idee om een ‘drive-in’ proclamatie te organiseren. Geen volle zaal, maar het gezin in de auto op de speelplaats. Of deze editie geslaagd was? Ja hoor! Hieronder een kleine impressie en enkele van de reacties die we kregen. Je kan
alle foto’s en filmpjes bekijken via de facebookpagina van de school.

We hadden het geluk dat SVI tijdens deze coronaperiode
een prachtige proclamatie georganiseerd had waarvan wij
ENORM hebben genoten!! Onvergetelijk en een heel mooie
afsluiter voor de zesdejaars!! BEDANKT SVI

Dikke pluim voor het ganse schoolteam! Het was mooi,
super georganiseerd , en een onvergetelijk afscheid voor
de 6de klassers. Bedankt om dit voor hen én de ouders
mogelijk te maken!
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“FANTASTISCH!”

SVI OLYMPIADE
Hannelore Buggenhout
In januari 2020 nam Hannelore Buggenhout deel aan de Platowedstrijd van de
Vlaamse Olympiade Grieks. Tijdens deze wedstrijd worden leerlingen geselecteerd
die de Vlaamse Gemeenschap zullen vertegenwoordigen op een internationale
vertaal– en commentaarwedstrijd in Italië. Daar wordt van hen verwacht dat zij
een Griekse tekst, dit jaar van Polybius, vertalen en bespreken naar inhoud en stijl,
een opdracht die zeker niet gemakkelijk is. Hannelore werd geselecteerd bij de 3
beste resultaten op een totaal van 119 Vlaamse deelnemers. Jammer genoeg gooide Corona roet in het eten: de internationale wedstrijd werd afgelast.
Dank aan Hannelore voor haar vrijwillige deelname aan deze olympiade en persoonlijke motivatie. Ze heeft er nooit aan getwijfeld om zowel aan de Grieks– als
aan de Latijnolympiade deel te nemen, als enige van onze school.
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SVI OUDERRAAD
Sponsoring mondmaskers
In deze nieuwsbrief willen we graag ook even de SVI Ouderraad bedanken. Zij zorgden ervoor dat we elke leerling van een stoffen mondmasker konden voorzien. Ook komend
schooljaar zal dit gebruik een vaste waarde zijn in onze school.

SVI NEEMT AFSCHEID
Vera Eeckhoudt
Nog een vaste waarde van onze school waar we afscheid van namen. 30 juni was niet alleen de laatste
‘schooldag’ maar ook de laatste werkdag voor mevrouw Vera Eeckhoudt. Na een SVI-carrière van 38 jaar
is het moment aangebroken voor haar welverdiend pensioen. Vera werd door heel veel leerlingen en collega’s heel graag gezien. Tijdens de proclamatie van zaterdag werd zij dan ook nog eens extra, en letterlijk
in de bloemetjes gezet. Van maar liefst elke klas van het 6de jaar mocht zij een deel van een grote ruiker
in ontvangst nemen. Zeg nu zelf, de emoties zijn van haar gezicht af te lezen, toch? Wij wensen haar hierbij nogmaals het allerbeste toe. Tot ziens Vera!
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SVI BOUWT
Werken aan een duurzame school
Ondanks de afgelopen bizarre periode, zijn de werken aan het nieuwe schoolgebouw blijven evolueren.
Tijd voor een nieuwe update dus:
Na nieuwjaar kwam het dak erop en lag de focus op de afwerking van de wetenschapslokalen. In deze lokalen zijn de nutsvoorzieningen geïnstalleerd, de vloerwerken klaar en de plafonds geplaatst. Na het bouwverlof worden de tussenwanden en het labomeubilair geïnstalleerd.

In de studiezaal zijn bijna alle technieken geplaatst. Op de vloerwerken is het nog even wachten maar de
pleisterwerken en gipswanden geven de ruimte al goed vorm. Ook de omgevingswerken zijn opgestart. Na
het bouwverlof kan de gevelbekleding geplaatst worden.
Wordt vervolgd ...
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SVI INFO
Openingsuren zomervakantie
Het secretariaat is open
van maandag tot vrijdag:


van 09.00u tot 12.30u



van 13.30u tot 17.00u

Zaterdagvoormiddag:


De school en het secretariaat zal gesloten zijn vanaf

Van 09.00u tot 13.00u

zaterdag 11/07 tot en met 16/08.

CLB
Openingsuren zomervakantie
Het CLB zal gesloten zijn van 15 juli tot en met 15 augustus.
Andere dagen kan u, na afspraak terecht
van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 053/78.85.10

Enjoy your
053/72.93.40
info@svi-gijzegem.be
www.svi-gijzegem.be
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