De Sint en Zwarte Piet op bezoek in VIBSO
Net zoals vorig jaar vond de Sint ook dit jaar de weg naar VIBSO. Hij kon wel
niet zo lang blijven want zijn programma is heel zwaar. Alle leerlingen
kregen lekkere snoepjes en koekjes en over elke leerling van het eerste jaar
wist hij zelfs iets te vertellen. We luisteren even naar de Sint.
Beste
Je moet leren flink je boterhammetjes opeten over
de middag. Je bent heel gemotiveerd en ook heel
erg netjes. Prima.
Beste
Je maakt leuke grapjes en je zegt wat er op je hart
ligt. Het is wel jammer dat je soms ruzie maakt
met andere leerlingen.
Beste
Je bent altijd stipt in orde met het maken van je
taken. Thuis maak je wel soms ruzie met je ouders
en je zussen. Je kan heel net werken maar je
moet nog meer geloven in jezelf. Zeker in de
lessen metaal- en houtbewerking.
Beste
Ik ben blij dat je na de herfstvakantie een
nieuwe start genomen hebt. Je spreekt
minder tegen en maakt ook minder ruzie. Ook
op het voetbalveld doe je je best om een
goede inzet te tonen.
Beste
Je vindt jezelf een felle en eigenlijk ben je ook
een
felle. Je
laat je niet doen maar soms reageer je
op de verkeerde manier. Beter eerst tot
tien tellen vooraleer je een antwoord
geeft.
Beste
Grote, flinke madam die graag en veel
gaat babysitten. Geloof in jezelf.

Beste
Je bent vaak de clown, de zotte doos van de
klas. Je bent graag thuis waar we je vaak
kunnen vinden op de trampoline of bij je
beste vriend, je poes.
Beste
Je bent een handige jongen. In je tuinhuis
maakte je een eigen werkplaats waar je
vaak met hout bezig bent. Je laatste
werkstuk was een sjoelbak. Proficiat dat je
geen cola meer drinkt. Goed bezig.
Beste
Je bent een supporter van Club Brugge en
gaat vaak ook supporteren. Ook
computerspelletjes vind je leuk. Op school kan de inzet soms een beetje
beter. Werk hieraan.
Beste
Je bent een heel goede werker
en wilt altijd bijleren. Je bent een
bezige bij die zich nooit verveelt.
Dat is megacool.
Beste
Je bent een stille, maar
superflinke werker. Je moet wel
nog een beetje meer durven
praten. Iedereen in de klas zou
dat leuk vinden. Je bent steeds beleefd en durft ook uitleg vragen als je iets
niet begrepen hebt.
Beste
Je bent een echte juffrouw in
de klas die probeert haar werk
steeds juist te doen. Jammer
dat je soms commentaar geeft
op andere leerlingen waardoor
ruzies ontstaan. Tof dat je elke
week gaat dansen met je zus.
Je doet je best.

