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Nieuwsbrief mei 2015
een greep uit onze activiteiten !

Excursie Canterbury 3de jaar
Op 8 mei trokken alle 3de jaars naar het mooie 
Engelse stadje Canterbury. Voor de eerste keer 
namen we de trein ipv de boot. Voor we het goed 
en wel beseften, arriveerden we aan de andere 
kant van het Kanaal, in Folkstone. Omdat één 
van de toegangswegen naar Canterbury was 
afgesloten vanwege een ernstig ongeval, ston-
den we in een lange � le. Maar niets kon de dag 
bederven, we hadden een sportieve groep bij en 
de frisse lucht na de lange busrit deed iedereen 
deugd! De gidsen stonden ons al op te wachten 
om ons kennis te laten maken met hun stad. 
Verhalen verteld door een ‘native speaker’, een 
aparte belevenis! Tijdens de lunchpauze gingen 
de leerlingen zelf verder op ontdekkingstocht, 
waarbij de vele leuke winkeltjes uiteraard niet 
aan hun aandacht  ontsnapten. Na de middag 
stond het bezoek aan Canterbury Cathedral 
op het programma. Dit wondermooie gebouw 
liet bij iedereen een grote indruk na. Tot slot de 
opdrachtenronde, ‘locals’ aanspreken om weetjes 
te achterhalen. Kortom Canterbury moest al zijn 
geheimen prijs geven. Nog eventjes vrij en dan 
spijtig genoeg terug naar huis. Canterbury blijft 
een topper! 
L. Schellekens, leerkracht Engels
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Gekke schoenendag
Vrijdag 29 mei vond op school de ‘Gekke schoenen-
dag’ plaats. Leerlingen werden aangespoord om met 
niet-alledaagse schoenen naar school te komen. 
De actie is gekoppeld aan een inzamelactie voor 
schoenen met als bestemming het asielcentrum 
van Lint. De leerling die de meest gekke schoenen 
draagt, krijgt een verrassingsprijs.
Thomas De Cooman, leerkracht geschiedenis, 
godsdienst en begeleider leerlingenraad
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Excursie Lille 4de jaar
Voor het vak Frans trokken onze leerlingen naar 
Lille waar ze volop konden werken aan hun vaar-
digheden. Na een zeer vlotte busrit kwamen we 
al vroeg aan in het zonnige Lille waar we per klas 
de stad gingen verkennen. Onze leerlingen ont-
dekten deze kleurrijke metropool door zelf in het 
Frans voor elkaar te gidsen. We begonnen onze 
wandeling aan het zakencentrum Euralille met 
het moderne station Lille-Europe. Via het station 
Lille -Flandres kwamen we in de oude binnen-
stad  waar we  met volle teugen konden genie-
ten van de vele oude gebouwen en de gezellige 
pleintjes.  La place du Général de Gaulle met la 
Vieille Bourse en de kathedraal Notre Dame de 
la Treille behoorden tot de hoogtepunten. In de 
namiddag kregen onze leerlingen enkele op-
drachten die ze in groepjes tot een goed einde 
moesten brengen.  Na het harde labeur sloten 
we deze zonnige dag af met een welverdiende 
macaron of een lekker ijsje! 
Tom Verlinden, leerkracht LO

Op een mooie zonnige vrijdag stond heel het 
vierde klaar om te vertrekken naar Lille. Ondanks 
het vroege vertrek had iedereen heel veel zin 
in deze leerrijke dag. In de ochtend werden we 
gegidst door onze klasgenoten. Tijdens de mid-
dagpauze kon iedereen genieten van de zon op 
één van de vele terrasjes in Lille. Nadien namen 
we deel aan een rally waardoor we alle belang-
rijke monumenten leerden kennen maar ook 
de kleine plekjes waar je anders niet komt. We 
hadden ook nog genoeg tijd om een ijsje te eten 
of een terrasje te doen. Iedereen heeft een boei-
ende en leuke dag gehad in Lille. 
Noémie Leroy & Pauline De Deken, 4BL4

Bal 6de jaars
Op 13 mei organiseerden wij ons RPH suits schoolbal. Al vanaf oktober waren we met een 
leuk team aan het werken om er een topavond van te maken en dat werd het ook! Iedereen 
heeft zich goed geamuseerd, we hebben goed gelachen en veel gedanst. Het was een onver-
getelijke avond! Zonder de sponsors en de leerkrachten, vooral mevrouw op de Beeck, was 
dit natuurlijk niet mogelijk geweest! Volgend jaar gaan sommige leerlingen op inleefreis naar 
Togo, met de winst van het bal steunen wij alvast het Togo-project. Dan houden we nog iets 
over om met het balcomité een leuke activiteit te doen! Wij duimen alvast voor even succes-
volle editie in 2016! 
Het balcomité
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Leefdagen 6de jaar
Donderdag 7 en vrijdag 8 mei werden op onze 
school voor de zesdejaars de leefdagen georga-
niseerd. De ene dag deden we vrijwilligerswerk 
in o.a. rusthuizen, kindercrèches, tehuizen voor 
andersvaliden, ... om als sociaal geëngageerde 
leerlingen te kunnen helpen waar nodig. De an-
dere dag kregen we een les ontspannende yoga 
en hadden een bezinningsmoment met de klas. 
We wisselden in dit klasgesprek � jne, maar even 
goed minder � jne herinneringen uit. Zo leerden we zelfs 
op het einde van ons zesde jaar onze klasgenoten toch 
nog op een andere manier kennen. Ook schreven we een 
brief aan onszelf, die naar ons zal opgestuurd worden 
over een jaar. Op die manier werden 
we echt aangezet om na te denken 
over hoe ons leven er binnen dit en 
een jaar zal uitzien. Wat brengt de 
toekomst? Zo vlak voor het einde 
van onze schoolcarrière op RPH wa-
ren deze leefdagen een aangenaam 
bezinningsmoment. Door te kun-
nen nadenken over wie we zijn en 
wat we doen, zijn we nu helemaal 
klaar voor de volgende grote stap...  
Isabel Lauwers, 6LWI6
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RPH en Pulhof verwennen hun fans!Onze jongens van de derde graad speelden hun laatste match voor de Regio cup tegen hun leeftijdsgenoten van Pulhof! Pulhof kwam veel scherper uit de startblok-ken en we liepen zowat de hele eerste helft achter de feiten aan. We gingen rusten met een zware 1-6 achter-stand. Na de pauze gingen we veel gretiger voetballen en gingen we op zoek naar eerherstel. We kwamen steeds beter op dreef en we maakten onder leiding van onze kapitein Andreas Destoop het ene doelpunt na het andere. We kwamen nog terug tot 6-8 en zo kun-nen we wel spreken van een zeer stra� e comeback! Onze talrijk opgekomen fans kregen met 14 doelpun-ten meer dan waar voor hun geld. 
Tom Verlinden, leerkracht LO en coach
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Excursie Parijs, 5de jaar
Il est cinq heures Paris s’éveille…
Woensdag 6 mei 2015 stonden ook alle 5de jaars van Regina Pacis 
rond 05u00 op om te vertrekken op een onvergetelijke reis naar 
Parijs. Na een rustige rit en een korte stop arriveerden we bij de 
zonovergoten tuinen van Versailles: ideaal voor een tuinwandeling 
en een picknick. Wat later tijdens het kasteelbezoek brak er buiten 
een kleine storm los. De � kse windstoten en de stevige regenbuien 
waren net uitgeraasd toen we buiten verzamelden richting hotel in 
Parijs.
 ’s Avonds verschenen de eerste barsten in de jeugdige gezondheid 
van enkele leerlingen en werd er een klein, maar dapper “minder-
validengroepje” opgericht. Om het reisprogramma van de groepen 
te kunnen uitvoeren, gebruikten zij eerder de taxi dan de metro 
(de Parijse metro bevat kilometers gangen en talloze trappen: niet 
evident om je als groep mét rolstoelgebruiker vlot te verplaatsen). 
Iedereen verzamelde aan de voet van de Ei� eltoren voor een boot-
tocht op een Seine met een historisch hoog waterpeil. Daarna een 
fotomomentje aan de beroemde toren en dan met de metro / de taxi 
naar het hotel om deze eerste, extreem lange dag af te ronden. Na 
een (voor sommige erg) korte nacht trokken we donderdagochtend 
naar Musée du Louvre, waar enkele professionele (en goede!) gid-
sen ons de beroemdste kunstwerken toelichtten. Dan ging 
het door de Tuilerieën naar Place de la Concorde en dan te 
voet, per taxi of met de metro richting Centre Pompidou 
voor het middagmaal. In de namiddag werd er gewandeld: 
Hôtel de Ville, Notre Dame, de eilanden in de Seine, Institut 
du Monde Arabe, Panthéon, Jardin de Luxembourg, …  Ge-
lukkig was het ook nu weer stralend weer. Het avondmaal 
werd opnieuw in Quartier Latin genuttigd, waar de leerlin-
gen ook een vrije avond hadden. Enkele leerlingen gingen 
de Champs Elyssées bezoeken, omdat ze daarvoor in hun 
keuzeprogramma van vrijdag geen tijd hadden. Vrijdagoch-
tend (na alweer een superkorte nacht voor sommigen…) 
werden de leerlingen herverdeeld voor hun gekozen acti-
viteit: een gidsbeurt doorheen het beroemde kerkhof Père 
Lachaise, een bezoek aan de impressionisten van Musée 
d’Orsay, een wandeling in de moderne wijk La Défense of 
een combinatiebezoek aan het graf van Napoleon en Mu-
sée Rodin. Waar mogelijk werd ook de Champs Elysées 
bezocht, want zonder shoppen zou het geen geslaagde 
reis zijn… Die beroemde winkelstraat had iets onwezen-
lijks, want ze was afgesloten voor alle verkeer (ter gele-
genheid van de herdenking van 8 mei, bevrijding WO II). 
En zo kreeg de ene groep president Hollande te zien en 
werd een ander groepje als VIP’s begeleid naar de over-
kant. De reis werd afgesloten op Montmartre met een middagmaal, 
een traktatie en een korte wijkwandeling. Dan was het tijd om de 
bus op te zoeken en huiswaarts te keren (en ook wat slaap in te ha-
len). Zoals ondertussen bijna traditie viel er wat regen bij het buiten-
rijden van de lichtstad. Na een controle van de tachograafschijven 
reden we moe maar tevreden rond tien uur de schoolparking op. 
Stefan Buys, leerkracht natuurwetenschappen en aardrijkskunde
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Leerkrachten en leerlingen zorgden voor een mooie pot voetbal!
Vrijdag 29 mei speelden we met ons leerkrachtenteam tegen onze 4de en 5de 
jaars. De eerste match was direct een kraker van jewelste tussen 4 en 5. Beide 
teams gingen voluit voor de overwinning maar ze 
gaven elkaar geen duimbreed toe, met de bril-
score als het logische gevolg! In match 2 verloren 
de leerkrachten in een spannende match met 
het kleinste verschil van onze 5des. In de laat-
ste match namen de leerkrachten dan weer de 
scalp van onze 4des na een spektakelrijke wed-
strijd. Na het � uitsignaal van onze sympathieke 
scheidsrechter meneer Nuyts stond er 2-1 op 
het scorebord. Onze vijfdejaars kroonden zich 
dus tot eindwinnaar van het driehoekstoernooi! 
Pro� ciat! 
Tom Verlinden, leerkracht LO

Meisjesploeg moedig onderuit
Een 1-2 nederlaag tegen de buren van Sint-Rita maakte een einde aan 
de jarenlange ongeslagen status van onze voetballende meisjes. De 
vijftien gemotiveerde meisjes, hoofdzakelijk uit de eerste 
graad, verkochten hun huid duur. We speelden slechts met 
vier leerlingen die de kleuren van Regina Pacis reeds eerder 
verdedigden. Een nederlaag was dan ook geen schande. 
Onder een stralende zon en onder het oog van heel wat 
toeschouwers startten onze meisjes de wedstrijd prima. Na 
een mooie actie op de linker� ank bracht Annet Heuten de 
bal voor doel. Charlotte Verstreken, knap opgedoken aan 
de tweede paal, twijfelde niet om in haar veelbelovende 
debuutwedstrijd te scoren. Jammer genoeg konden we 
deze voorsprong niet vasthouden tot aan de rust. Net voor 
de pauze kregen we op een stilstaande fase het deksel op 
de neus. De tweede helft verliep evenwichtig, toch was 
het Sint-Rita dat de 1-2 kon maken. Nog even vermelden 
dat de wedstrijd zeer sportief verliep en dat Regina Pacis 
de strafschoppenreeks won na een ijzersterke prestatie van gelegen-
heidsdoelvrouw Morgane Verwilghen. 
Thomas De Cooman, leerkracht geschiedenis, godsdienst en coach
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1BL wint het netbaltoernooi 2015!
1AL wist zich al eerste te plaatsen voor de � nale en 
was dan ook de grote favoriet voor de eindzege. 
Nochtans zorgden de leerlingen van 1BL voor een 
verrassende wending door als underdog de wed-
strijd naar hun hand te zetten! Het was een ver-
diende eindzege voor de jongens en meisjes van 
1BL. Pro� ciat!                    
Tom Verlinden, leerkracht LO
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Bednet … synchroon internet onderwijs, 
ook op Regina Pacis
Een bezorgde mama stelde de concrete vraag: kan mijn 
zoon tijdens het 3e trimester Bednetonderwijs volgen? 
Wout Symons uit 3DW zou dan inderdaad na een operatie 
voor langere tijd afwezig zijn.
We checkten de voorwaarden, maakten goede afspraken 
met de organisatie en informeerden de klassenraad en de 
klasgenoten. Het Bednetonderwijs kon van start gaan:
* Een logistiek medewerker installeerde thuis en in een vast 

klaslokaal (B0.12) een laptop met webcam, een scanner en 
een printer. Zou de draadloze verbinding lukken? Dat was 
even … spannend!

* Mevr. Verschueren en 2 leerlingen gaven zich op voor de 
Bednet-coördinatie op school

* Vanuit zijn ziekenbed zag en hoorde Wout de klas en de 
leerkrachten. Met de webcam kon hij inzoomen op het 
schoolbord. Hij kon vragen stellen en met iedereen praten.

* Voor het ontvangen van samenvattingen en het maken 
van toetsen en taken, gebruikten Wout en de leerkrachten 
de scanner/printer.

Na vele weken aan zijn bed thuis te zijn gekluisterd, kon 
Wout einde mei onverwachts vroeg terug naar school 
komen! Heel voorzichtig nog, maar met een brede glimlach 
had een dolgelukkige Wout een lekkere traktatie voor zij 
verraste klas.
Dankzij de Bednet-technologie, in combinatie met Tijdelijk 
Onderwijs aan Huis voor de wetenschapsvakken, kon Wout 
einde mei vlotjes terug aanknopen met het lesgebeuren. 
Lang leve Bednet! 
Steven Bernaerts, pedagogisch directeur, Thomas Van Daele 
en Christian Suys, Bednetverantwoordelijke klasgenoten 3DW

Margo Sijs, een oud-leerling back to RPH als ...  Europa-ambassadeur
“Of we op Regina Pacis niet geïnteresseerd waren in een spreekbeurt 
over Europa. Ze zou die zelf komen geven in het kader van het ‘Back to 
School’-programma, want ze werkte ondertussen al een tijdje voor de 
Europese Unie.” Dat hoefde Margo Sijs (6LWI6-2003) geen twee keer te 
vragen… Het engagement en de gedrevenheid van onze enthousiaste 
oud-leerling zat immers nog vers in ons geheugen. Op donderdag 21 
mei was het dan zover! Margo getuigde honderduit en met bravoure 
over haar veeleisende en boeiende job als simultaantolk voor de Eu-
ropese Commissie. Tijdens diverse vergaderingen tolkt ze vanuit het 
Frans, het Engels, het Italiaans en het Portugees naar het Nederlands. 
Op die manier geeft Margo mee gestalte aan het democratisch princi-
pe dat iedereen zich moet kunnen uitdrukken in zijn/haar moedertaal. 
Alle zesdejaars hingen die voormiddag aan haar lippen. En ze zaten op 
het puntje van hun stoel wanneer Margo als kers op de taart een korte 
demonstratie simultaan tolken gaf van een Italiaanse toespraak. Een 
oud-leerling uitnodigen als gastspreker? Vast en zeker voor herhaling 
vatbaar!    Steven Bernaerts, pedagogisch directeur
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