SINT Angela
TILDONK

Lessentabel 1B en 2B

1B
In 1B en 2B ben jij de STER! Wij zorgen ervoor dat je kan
bijleren en kan groeien op je eigen tempo.
We omringen je met de nodige zorgen en leren je tips
en tricks om met klasgenoten een superteam te vormen.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op
school, samen staan we sterk.
We zorgen voor afwisselende lesvormen waarin je
talenten geprikkeld worden en volop kunnen ontwikkelen. Jij mag uitproberen, alleen en samen met anderen.
Wij zorgen voor een leuk lokaal waar de muren geen oren
hebben. Het is een magische plek: als je valt, vangen we
je op, als je springt, zorgen wij voor de springplank en
het applaus. Want in 1B en 2B zijn we allemaal een STER!
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SNEL THUIS OP SCHOOL

Onze deuren staan open op zaterdag 12 maart 2022!

Goed presteren lukt enkel als je je goed in je vel voelt.

Onthaal met een persoonlijke rondleiding en
toelichting (onder voorbehoud).
Inschrijvingen voor het 1e jaar in het schooljaar 20222023 gebeuren via een digitaal aanmeldingssysteem.
Meer info:

WWW.SATILDONK.BE

Kruineikestraat 5 | 3150 Tildonk | 016 60 19 50
Sint-Angela maakt deel uit van KODiD.
Businfo: zie www.delijn.be

we verwelkomen de 1e jaars met een volledige
onthaaldag
groei-uur in de 1e graad waar je samen met je
klassenleraar werkt aan je welbevinden en studiemethode
de leerlingen van de 1e graad hebben een eigen klaslokaal
petmet: leerlingen uit het 5e jaar maken onze leerlingen van het 1e jaar wegwijs
tweedaagse voor de 1e graad als groepsvorming
de deur van ons zorgteam staat altijd open voor studiebegeleiding en socio-emotionele ondersteuning

VERBINDEND SAMENLEVEN

Focus op TALENTEN

SINT-ANGELA:

School is meer dan alleen les volgen. Onze leerlingen
kunnen zich ook op andere vlakken ontplooien.

vertrekt vanuit je
eigenheid
geeft een
brede vorming
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verbindt en biedt
structuur

moedigt samenwerken aan
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middagactiviteiten (dans, muziek, Spaans, sport,
talenklas, stille ruimte, yoga…)
open leercentrum met uitgebreide schoolbibliotheek
projecten voor en door leerlingen
; schoolquiz
; praatcafé
; miniondernemingen
; wereldwinkel
; free podium
; leerlingenraad
stages en werkplekleren
opvolging in studiemethode en studiekeuzes

