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Nieuwsbrief september 2014
een greep uit onze activiteiten !

Lach eens met een ander! – 1ste jaar
In het televisieprogramma ‘fouten vrienden’ kun-
nen we Steven Goegebeur zien lachen met een 
ander. 
Enkele weken geleden konden de eerstejaars 
deze BV in levende lijve zien op onze school! Hij 
kwam natuurlijk niet om met ons te lachen, maar 
om ons door zijn voorstelling te leren lachen, 
zonder dat we anderen daarmee pijn doen. Het 
was echt een fijne voorstelling en we hebben 
goed gelachen!! 
Rita Peeters, coördinator graad 1

Tweedaagse – 1ste jaar
Donderdag 18 en vrijdag 19 september 

gingen de eerstejaars op tweedaagse naar 

Westmalle. Het doel van deze twee dagen 

samen zijn was dat ze elkaar en hun titula-

rissen beter zouden leren kennen opdat ze 

zich helemaal thuis zouden voelen op onze 

school. Dit deden ze door het houden van 

groepsgesprekken met heel de klas en door 

spelletjes te spelen in de bosomgeving. 

Maar het waren niet enkel de eerstejaars die 

zich hiermee geamuseerd hebben. Ook de 

meters van het zesde jaar kwamen vrijdag 

een kijkje nemen. Ze hielpen de activiteiten 

begeleiden en deden zelf ook graag mee. 

Van boogschieten tot touwparcours, de 

meters hadden het zes jaar geleden ook 

allemaal gedaan en speelden met plezier 

mee. In deze omgeving leerden de eerste-

jaars en de meters elkaar ook nog eens op 

een andere manier kennen.  Het waren twee 

gezellige dagen, het enige minder leuke er-

aan was het vertrek terug richting school …

Isabel Lauwers, leerling 6de jaar
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Gravelines – 2de jaar
Mooi stadje, grappige mensen, aanlokkelijke 
marktkraampjes , lekkere frietjes , reusachtig 
strand, … Wat een fijne uitstap! Bedankt aan het 
zonnetje dat de hele dag zo heerlijk scheen en 
bedankt aan alle inwoners van Gravelines, om zo 
geduldig op al onze vragen te antwoorden!  
Rita Peeters, coördinator graad 1

1ste schooldag: onthaalactiviteiten
“Vier op ’n rij, Slangen en ladder …  Met leuke spelletjes leerden 
we elkaar en onze meters en peters kennen. Maandagvoormiddag 
1 september vloog voorbij en als kers op de taart trakteerden onze 
meters ons op … lekkere lollies!” 
Emma Romelart, Marie Electeur, Emma Van Landeghem, 1e jaar     
“We vertelden die voormiddag honderduit over onze hobby’s. Nu 
weten onze klasgenoten dat we elk weekend veel plezier maken 
bij de kadetten van Oxaco Voetbal en bij de Scouts 60e Mortsel.” 
Naoufal Zemmouri M’tioui en Pieter Verbist, 2e jaar

Activiteiten op de jeugdgronden

Receptie 3de graad

Samen eten met meters en peters van het 6de jaar
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Budgetspel – 5de jaar
Op 25 september brachten de leerlingen van 5HW 
de namiddag door in het OCMW van Hove voor 
een inleefspel over budgetbeheer en schulden. 
Door in de rol van verschillende families te krui-
pen, ondervonden ze hoe makkelijk je in de 
vicieuze cirkel van armoede terecht komt en hoe 
moeilijk het is om dan als gezin de eindjes aan 
elkaar te knopen. Dit budgetspel probeert het 
begrip voor mensen die in armoede leven te ver-
groten. Maar ook voor zichzelf is dit interactieve 
spel belangrijk. De leerlingen leren zo omgaan 
met geld en zich minder te laten misleiden door 
reclame en publiciteit.
De andere leerlingen van het 5de jaar beleven 
deze leerrijke namiddag op een ander moment dit 
schooljaar. 
Ilse Op de Beeck, coördinator graad 3

Zwin – 4de jaar
Op donderdag 11 september 2014 trokken de weten-
schappers van het vierde jaar naar het natuurreservaat 
‘Het Zwin’. De leerlingen van 4DW en 4EW leerden, 
tijdens een begeleide natuurwandeling onder de des-
kundige leiding van de zwingids, het onderscheid ken-
nen tussen de schorre en slikke vegetatie. Er werden 
zelfs enkele zeldzame waarnemingen gedaan zoals de 
visarend en de groene boomkikker. Tijdens het veld-
labo bepaalden de leerlingen de waterkwaliteit aan de 
hand van de waargenomen micro-organismen in de 
bodem van de Zwinvlakte. 
Patrick Van de Weghe, leerkracht biologie

Piazza dell’ Arte – 4 de jaarOnder begeleiding van de vakmensen van Piazza dell’ 
Arte werkten de 4de jaars  4 dagen rond het zelf geko-
zen thema “Imperfectie”. In 11 verschillende disciplines 
leerden ze hoe ze van een thema naar een concept kon-
den werken, met een eindresultaat om trots op te zijn. 
Ze kregen de kans om met professioneel, vaak hoogte-
chnologisch materiaal aan de slag te gaan. Op vrijdag-
avond stelden ze tijdens het toonmoment het resultaat 
voor aan ouders, vrienden, familie en leerkrachten.
Imperfectie gaat voor hen over de realiteit, contrasten, 
zijn wie je wil zijn en toch geen buitenbeentje wezen. 
Wij genoten van hun beeld- en muziekmateriaal, kos-
tuums en performance. Een minder “schoolse” week, 
waarin samenwerken en oplossingsgericht denken cen-
traal stonden. En soms … mocht er al eens een foutje 
insluipen. Imperfectie is toegelaten. Een week om nooit 
te vergeten! 
Nicole Vantichelen, coördinator graad 2 

Groene boomkikker, gespot door Michelle Van Abbeny 
(4DW) en gefotografeerd door Dries Van den Broeck 
(4DW)
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Dag van de sport
Op de dag van de sport lieten vele 
leerlingen hun uniform thuis. En zij 
promoten met veel plezier hun sport! 
Sven Geysemans, algemeen directeur

Regina komt op bezoek!
Een uitgestoten boom zoekt zijn 
plaats in de wereld en ontmoet daar-
bij een poes die onze school als haar 
thuis gekozen heeft. Wij doopten 
haar “Regina”. 
Ook voor onze leerlingen is het een 
merkwaardige verschijning. Pieter 
Markey en Nellie Verhoeven (2BL) 
brachten ze terug naar huis, al werd 
dit een ‘tot weerziens’.

Proficiat aan onze jongensploeg!
Onze jongensvoetbalploeg van de 3de graad 
heeft sterk gespeeld in de SVS-cup. Ze vech-
ten voor elke bal want ‘waar een wil is, is een 
weg…’ Bedankt voor jullie inzet en enthousi-
asme! 
Tom Verlinden, leerkracht LOSamen veilig naar school fietsen

Dit jaar hebben we als meters van nieuwe 
eerstejaars een fietsproject opgestart. Dit wil 
zeggen dat we op 1 september samen met 
de eerstejaars naar school zijn gefietst. De 
opkomst was groter dan verwacht en dat was 
fijn. Het was een gezellig fietstochtje naar 
school om het nieuwe schooljaar te starten. 
Helena Crollet en Lena Plochaet, 6de jaar 


