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Nieuwsbrief januari 2015
een greep uit onze activiteiten !

Internationale Latijn-Olympiade: 
Certamen Ciceronianum Arpinas 2015
Op woensdag 7 januari namen Emilie Dom 
(6LWi6) en Ann-Sophie Delva (6LWi7) deel aan 
de tweede ronde van de Vlaamse Olympiade 
Latijn.  Het Certaminacomité liet ons weten dat 
Ann-Sophie Delva laureaat is geworden van deze 
wedstrijd en is geselecteerd om de Vlaamse 
Gemeenschap te vertegenwoordigen op het 
Certamen Ciceronianum, de internationale 
vertaal- en commentaarwedstrijd in Arpino, Italië, 
van 6 t. e. m. 11 mei. Wij feliciteren Ann-Sophie 
en wensen haar veel succes in deze wedstrijd! 
Sven Geysemans, algemeen directeur

6de jaars werden chemiestudent voor één dag
Donderdag 22 januari 2015 trokken alle wetenschappers uit het laatste jaar op 
uitstap naar de Universiteit Antwerpen om deel te nemen aan het evenement 
“Chemiestudent voor één dag”. In de voormiddag volgden zij een hoorcollege over 
organische reactiemechanismen, dat gevolgd werd door een infomoment over 
het studentenleven in Antwerpen, gegeven 
door 2 doctoraatstudenten in de chemie. In de 
namiddag namen de leerlingen deel aan een 
practicum in het labo van de campus. Het was 
een zeer leerrijke ervaring om, ter voorberei-
ding van volgend jaar, een dag in de schoenen 
van een echte student te staan. 
Margot Ruysschaert 
6de jaar Moderne talen-Wetenschappen.
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Vlaamse Fysica Olympiade
Twee leerlingen van ons zesde jaar plaatsten 

zich voor de tweede ronde van de Vlaam-

se Fysica Olympiade : Kjell Walschaerts 

(6WWI7) en Joon Klaps (6WWI6). Pro� ciat!

Ann Doclo, leerkracht Fysica
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Leerlingen van het 3de jaar 
begeleiden kleuters van Mater Chisti op het ijs
Op 22 januari begeleidden de leerlingen van 3AHW/AE4 de kleuters 
van de tweede kleuterklas van Mater Christi uit Lint op het ijs. Vol 
enthousiasme en goed ingedu� eld vertrokken we met de � ets rich-
ting Wilrijk. Al babbelend, lachend, en ja zelfs zingend, trotseerden 
we de vrieskou.
Op de schaatsbaan kreeg iedere leerling één of twee wat ‘verlegen’ 
kleuters onder zijn hoede. Ze ontpopten zich snel tot ware lachbek-
ken en durfallen en onbevreesd lieten ze zich begeleiden door onze 
toegewijde leerlingen. De leerkrachten en sommige ouders keken 
goedkeurend toe. Na een uurtje trokken we de schaatsen van de 
kleuters terug uit en namen we met hevig gewuif en een stevige 
knu� el afscheid van de kleuters. Moe maar gelukkig vatten we de 
tocht naar huis terug aan, dromend van een kop warme dampende 
chocolademelk. Het was een � jne ervaring. Vooral de appreciatie 
en de blije gezichten van de kleuters maakten het tot een uiterst 
geslaagde, persoons- en groepsvormende uitstap.
Sophie Legrève, leerkracht Humane Wetenschappen
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Jubileum Regina Pacis
Volgend schooljaar mag Regina Pacis ju-

bileren. De kleuter- en lagere school be-

staan dan 125 jaar, de secundaire school 

60 jaar. Op donderdagavond 17 december 

organiseert onze campus een niet te mis-

sen avondevenement in kerstsfeer, waarbij 

we beroep doen op de talenten van onze 

leerlingen. Speel jij graag muziek, zing je 

graag, breng je graag een stuk poëzie of wil 

je graag meewerken aan een danschoreo-

gra� e, laat het weten aan je titularis. Samen 

maken we er een � jn jubileumjaar van.

Sven Geysemans, algemeen directeur

Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2015
Leerlingen van het vierde jaar zetten op de 
nieuwjaarsreceptie van onze school hun 
beste beentje voor. Iedereen werd vlot 
voorzien van hapjes en de gewenste dorst-
lesser. Wij danken onze 4de jaars. De school 
schenkt hen een bijdrage voor het kunst-
project ‘Piazza dell’ Arte’: een project waarin 
jongeren ervaren dat kunst en cultuur deel 
zijn van het dagelijkse leven en een manier 
om zich uit te drukken en te communiceren 
met de wereld. We zetten in op artistieke 
talentontwikkeling met projecten in ver-
schillende kunstdisciplines.
Sven Geysemans, algemeen directeur

Jubileum Regina Pacis
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Verkeersdag 1ste jaar
Dinsdag 20 januari hebben we heel wat bijge-
leerd tijdens de Verkeersdag. Eerst bekeken we 
de � lm ‘Booster’ en beseften we hoeveel kwaad 
verkeersagressie en pesterijen aanrichten. Geluk-
kig was de � lm niet altijd zo zwaar op de hand en 
konden we bij sommige scènes onze spanning 
even weglachen.
Door de deskundige uitleg van Rik heeft de 
‘dode hoek’ voor ons geen geheimen meer.  
We gingen zelf in de bestuurderszetel van een 
vrachtwagen zitten en stelden met onze eigen 
ogen vast hoe weinig een chau� eur ziet. Daarna 
‘ritsten’ we zo vlug mogelijk uit een bus? Nu was 
het nog leuk! Hopelijk moeten we het nooit in de 
praktijk toepassen! 
Mevr. Nollet en Mr. Daemen leiden ons de we-
reld van de eerste hulp binnen. Hyperventilatie, 
noodnummers, brandwonden, … het kwam 
allemaal aan bod.  En met een toneeltje kwam de 
praktijk ook wat dichterbij.
Ook onze � etsen werden gecontroleerd: remmen 
en lichten bleken bij de meesten  in orde (met 
dank aan mama, papa, opa, … ?). Houden zo! 
In de toekomst staat er nog een hindernissen-
parcours met de � ets op het programma.  
We kijken er al naar uit !
Een gelegenheidsjury koos de mooist gepimpte 
� over (� uo rugzakovertek) uit. Louise-Marie Billen 
uit 1AL is de verdiende winnaar (al was de keuze 
moeilijk met al dat creatief talent …). Zij krijgt 
een � lmticket cadeau. Pro� ciat! Maar het mag 
niet blijven bij een verkeersdag, we willen altijd 
veilig � etsen, dus � uo-hesje, � overs, � etslichten, 
dode hoek, … we blijven er constant aandacht 
voor hebben ! Met dank aan de gemeente Hove 
en � rma Lauwers voor het uitlenen van vracht-
wagen en bus.
Gerda Schelkens, leerkracht wiskunde en lid van de 
werkgroep verkeer
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Tweede quiz ouderraad 
opnieuw een succes!
Op vrijdagavond 23 januari hoorde 
je de hersenen kraken in de refter 
van Regina Pacis: 27 ploegen waag-
den hun kans op de 2de quiz van de 
ouderraad. Gedurende 10 ronden 
en 2 pittige tussenronden gaven de 
teams alles om de eindoverwinning 
binnen te halen. Actualiteit, weten-
schap, geschiedenis, muziek, alle 
thema’s kwamen aan bod. Harde 
kennis werd afgewisseld met frisse 
drankjes en lekkere hapjes. Dankzij 
de vele lokale sponsors kozen alle 
deelnemers een mooie beloning 
voor het ‘harde’ werk uit de rijk 
gevulde prijzentafel. De feedback op 
de evaluatieformulieren zal ervoor 
zorgen dat de volgende editie nog 
beter wordt!
Ouderraad Regina PacisOuderraad Regina Pacis

Dag van de directie
Op “de dag van de directie”, 30 janu-
ari, kregen  Steven Bernaerts en Sven 
Geysemans  onverwacht een driegan-
genmenu met een � esje wijn van het 
personeel. Hartelijk dank voor jullie 
dagelijkse inzet en gedrevenheid!
Het personeel van Regina Pacis

24 en 25 januari: een onvergetelijk weekend!
De hele cast en de muzikanten van 21 Fantasy Road 
kwamen voor de fun naar RPH! De vaste toneelschrijver 
van het huis, Tony Proost leidde samen met regisseur 
Anya Verheyen vol vuur de toneel- en dansrepetities 
terwijl de vaste huiscomponist Joris van Hasselt heel 
swingend de zang en de instrumentale begeleiding 
op zich nam. De sfeer zat er direct in en om die vibes 
nog aan te wakkeren zorgde Josiane Frans voor lekkere 
maaltijden en tickets om naar de West-Endvoorstelling 
‘Deurdedeurdeur’ van SkaGen in de Bourla te gaan. Daar 
toonden bekende professionals hoe spannend en hila-
risch het er soms in de coulissen aan toe kan gaan. Onze 
opmerkzame leerlingen kunnen nu meteen al handige 
trucjes toepassen om elkaar uit de nood te helpen in ha-
chelijke situaties als het moet. Wij hebben er alle vertrou-
wen in dat ze een geweldige productie brengen op 27, 
28 februari en 1 maart. Wees er zelf getuige van en bestel 
snel je kaarten want ze vliegen de deur uit!
Josiane Frans, leerkracht Nederlands, Engels 
en medecoördinator familiemusical


