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MAANDKALENDER JANUARI 2018 

 

23ste Eetfestijn VTI Deinze op  

zondag 28 januari 2018 in Brielpoort Deinze 

 

 
Beste ouders 
 
Ons eetfestijn is dit jaar aan zijn 23ste editie toe, twee maanden vroeger dan gebruikelijk. Vorig jaar 
zette de werkgroep wiskunde-wetenschappen haar schouders onder de organisatie van het eetfestijn. 
We willen u nogmaals bedanken, want met uw steun kon de opbrengst gebruikt worden om nieuw 
didactisch materiaal aan te kopen. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in de renovatie en verfraaiing 
van enkele labo’s en klaslokalen. Dit jaar ligt de organisatie in handen van de vakgroep Bouw. De 
afdeling bouw is alom gekend in Deinze en omstreken. Oud-leerlingen denken vaak nostalgisch terug 
aan die mooie tijd in het VTI. Maar de tijd staat niet stil. Om de toenemende innovatietechnieken te 
kunnen blijven aanleren, zijn ook in de afdeling bouw soms grote investeringen nodig.  
 
Uw bijdrage zal ons toelaten om opnieuw didactisch materiaal aan te kopen, maar ook om te voorzien 
in nieuwe systeembekisting, in een uitbreiding van stellingmateriaal en de aankoop van nieuwe 
veiligheidsharnassen. U begrijpt dat onze leerlingen een dergelijke investering zeker zullen 
appreciëren zodat zij in een ‘vernieuwde en veilige’ omgeving kunnen verder werken. Dit is 
noodzakelijk om de uitdagingen voor de toekomst veilig te stellen en de talenten van onze leerlingen 
nog beter te kunnen ontwikkelen en bevorderen. De uitnodiging zat tussen het kerstrapport van uw 
zoon/dochter. 
 
Inschrijven kan nog tot woensdag 24 januari 2018, via alle VTI-personeelsleden of online 
www.vtideinze.be. Meer info op onze website en op onze facebookpagina 
www.facebook.com/deinzevti. Like en deel het bericht en maak kans op twee gratis maaltijdkaarten 
voor ons eetfestijn. 
 

Bedrijven die nog willen sponsoren via reclame, kunnen contact opnemen via e-mail op 
eetfestijn.sponsoring@vtideinze.be 
Personen die nog enkele tombolaprijzen willen schenken, kunnen contact opnemen via e-mail op 
eetfestijn.tombola@vtideinze.be 
Voor alle andere info en voorstellen kan u mailen naar eetfestijn@vtideinze.be 

 
Zet het nieuwe jaar in, samen met familie en vrienden en noteer 28 januari 2018 alvast in uw agenda. 
Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt. Heel graag tot dan! 
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AGENDA VAN DE MAAND JANUARI 2018 

 

Dinsdag 09.01 Sollicitatietraining i.s.m. Auxilios voor alle 6
de

 en 7
de

 jaren 

 Bedrijfsbezoek Unilin voor 6BHK 

Woensdag 10.01 Concert Herman en Rosita Dewit voor alle 1
ste

 jaren 

 Opleiding SYNACOG door firma Van Hoecke voor 6BH en 7BIH 

Dinsdag 16.01 Bedrijfsbezoek Unilin voor 6BT 

 Bezoek Autosalon voor 5AT, 6AT, 5BA, 6BA, 7BAE 

Woensdag 17.01 Bedrijfsbezoek Spano voor 7BIH 

Vrijdag 19.01 Bezoek Sid-in beurs voor 6IW, 6BHK, 6EE en 6EM 

Dinsdag 23.01 Opleiding ‘Auto in nood’ voor lln Leiepoort door 7BAE 

 Opleiding ‘Zonnepanelen’ voor 6EE, 6EM en 6EIT 

Woensdag 24.01 Strafstudie 4 

Donderdag 25.01 Opleiding ‘Auto in nood’ voor lln Leiepoort door 7BAE  

Vrijdag 26.01 Pedagogische studiedag. Leerlingen vrij 

 Start Damiaanactie 

Zondag 28.01 VTI-Eetfestijn in Brielpoort 

Maandag 29.01 Eindejaarsreis voor 6BHK 

Dinsdag 30.01 VDAB-opleiding ‘Frequentiesturingen’ voor 6EE 

 Toneel ‘Het Schaap van Vlaanderen’ voor alle 4
de

 jaren 

  

 

 

Het gevoel dat sterren stralen 
elke dag voor ieder mens 

dat is van ons voor iedereen 
de allerliefste nieuwjaarswens! 

 
Directie en personeel VTI Deinze wenst u 

warme kerstdagen en  
een sprankelend 2018! 
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