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Nieuwsbrief september 2015
een greep uit onze activiteiten !

Eerste schooldag
De start van het nieuwe schooljaar van de tweede-
jaars begon in het park van Hove.
Na een eerste kennismaking met hun nieuwe titu-
laris, werden er kleurrijke ballonnen opgelaten. Een 
symbolisch start van een nieuwe, nog onbekende 
weg die ze inslaan. Hier was ook meteen een prijs aan 
verbonden voor de ballon die het verst landde.
Via deze link kan je alles mee volgen.  
https://www.facebook.com/groups/
475679485939596/?fref=ts
Het is je misschien opgevallen dat de ballonnen een 
heuse tocht richting Nederland hebben afgelegd. De 
(voorlopig) verste ballon kwam terug uit Niftrik, zo’n 
109 kilometer hier vandaan.
Na enkele teambuildings- en kennismakingsspel-
letjes, volgde een gezellige picknick. Het nieuwe 
schooljaar was nu officieel begonnen.  
Caroline Vanderborght, leerkracht 1ste graad

Meters en peters

De eerstejaars hadden het druk op hun eerste schooldag. Niet alleen 
kregen ze veel informatie van hun titularissen, er stond ook een onthaal-
activiteit met hun meters en peters van het zesde jaar op het program-
ma. De leerlingen werden per klas in groepjes verdeeld.  In een door-
schuifsysteem namen de groepen deel aan enkele grote spelen zoals 
darts, twister, mikado, vier op een rij etc. De meters en peters zorgden 
ervoor dat elke leerling aan zijn trekken kwam. Als kers op de taart aten 
ze allemaal gezellig samen. 
Tessa Keustermans leerkracht eerste graad
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Drone filmt feestlogo Regina Pacis op eerste 
schooldag
Alle leerlingen van Regina Pacis hebben tijdens de eerste 
schooldag het feestlogo ‘4en als 1’ gevormd. Leerling Amaury 
Halsberghe filmde de formatie vanuit de lucht met zijn drone. 
“De directeur had het me gevraagd omdat ik ook al tijdens de 
laatste schoolfeest met een zelfgemaakte drone beelden had 
gemaakt. Het is echt wel een passie van me. Thuis heb ik zo’n 
dertien zelfgemaakte modelvliegtuigen staan”, zegt Amaury, 
die in het vierde leerjaar zit.
Regina Pacis staat voor een feestelijk jubileumjaar. De kleuter- 
en lagere school vieren hun 125ste verjaardag en de secun-
daire school bestaat zestig jaar.
Gazet van Antwerpen  01/09/2015 door Ludwig Van Gelder 
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Pieter Markey droomt van Buenos Aires:
Pieter is in bloedvorm en rijft de ene medaille na de 
andere binnen. Samen met zijn handboog veroverde hij 
verschillende gouden medailles op regionale en natio-
nale kampioenschappen. Na zo’n topseizoen droom hij 
dan ook luidop van eremetaal op de Jeud Olympische 
Spelen! Heel Rph duimt alvast mee Pieter ... 
Tom Verlinden leraar lichamelijke opvoeding

Project : Planetwatch. Hoe zuiver is de 
lucht in onze eigen omgeving. 
Tijdens de lessen wetenschappelijk werk werk-
ten de leerlingen van het 2e jaar moderne  mee 
aan een groots wetenschappelijk onderzoek in 
België. Hoe zuiver is onze Belgische lucht? 
Aan de hand van een bio-indicator gingen ze 
de luchtkwaliteit bepalen. De leerlingen ver-
zamelden verschillende bladeren van de es 
en/of de esdoorn en bepaalden de coördinaten op 
Google Earth. Van deze bladeren werd een monster 
genomen om in een petrischaal met voedingsbodem 
te plaatsen. In de voedingsbodem ontwikkelden de 
rozegist cellen in kolonies. De hoeveelheid kolonies is 
een goede indicator voor de luchtkwaliteit. Hoe meer 
hoe beter.  De resultaten van hun onderzoek werden 
ingegeven op de website van “Planetwatch”. 
Jeroen Segeyssels, leraar 1ste graad

Leren leren
Op 21 september werd er met heel 

de school gewerkt rond “Leren Le-

ren”.  Leren is niet vanzelfsprekend, 

zelfs heel sterke leerlingen hebben er 

baat bij om een aantal technieken  te 

leren die ze in hun verdere (studie)-

loopbaan kunnen 

toepassen.

In de tweede graad keken we naar de 

voorstelling “IKANDANI”. Dit stuk gaat 

over faalangst: “Wat is faalangst? Hoe 

ervaar je faalangst? Welke gevolgen 

zijn er? Wat kan je eraan doen? Waar 

kan je hulp zoeken als je er alleen 

niet uit geraakt?”

Als jullie hier zelf nog 
vragen rond hebben, 
kunnen jullie altijd 
terecht bij de groep 
Leren Leren! 
Micke Raats, 
coördinator 2de graad
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‘Dag van de Sportclubs’ 
Op de jaarlijkse ‘dag van de sportclubs’ kregen alle leerlingen de 
kans hun sport voor te stellen. Sportievelingen droegen trots hun 
specifieke sportkledij en stimuleerden elkaar om mee(r) te gaan 
sporten. 
Evi Rutten, prefect

Een tweedaagse  
voor onze eerstejaars 
‘Drieboomkensberg’ in Westmalle – 17-18 september 2015
Evaluatie : 
superleuk, fijn om je klas en je titularis-sen anders te leren kennen, keitof,…Dit mag je behouden: 
bosspel, quiz, frietjes, highlandgames, ochtendgymnastiek, karabijnschieten, gezelschapsspelen,
verjaardagskaarten maken,…Tips voor volgend jaar :
beter weer plannen, zachtere hoofdkus-sens, minder hard roepen (was hees), een vijfdaagse organiseren,…

Onze titularissen van het eerste jaar vier-den 10 jaar  ‘Tweedaagse’, zij vierden als één. Anne Van Himbeeck, leerkracht eerste graad

Op vrijdag 18 september zijn we met alle meters en peters richting Westmalle gereden om samen met de eerstejaars te sporten en spelletjes te spelen. De 
sfeer was goed en ie-
dereen was enthousiast. 
Een perfecte gelegen-
heid om elkaar beter 
te leren kennen en een 
band te smeden. 
Emilie Vriens, 6HW
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Piazza dell’arte
Tussen 22 september en 25 september streek het PIAZZA DELL’ARTE -team  weer 
neer op school om onze vierdejaars aan te zetten tot creativiteit en artistiek ge-
weld.  De leerlingen werden uitgedaagd in de verschillende ateliers: fotografie, 
video, monumentale kunst en kostuum, mixed media, elektronische muziek en 
grafische vormgeving. Ze werkten allemaal rond het thema EVOLU-
TIE en het resultaat mocht er dan ook zijn! Prachtige foto’s, futuristi-
sche huishoudens, knappe muziek en een blik in de toekomst waar 
mensen door robots worden gecontroleerd…. Dit hebben we mas-
saal kunnen bewonderen op het toonmoment van vrijdagavond. 
Proficiat aan alle vierdejaars! Binnenkort zijn alle resultaten te zien 
op de site http://piazza.me  
Micke Raats, coördinator 2de graad

Een taalbad in Gravelines
Het jaarlijkse taalbad voor onze 
tweedejaars in Gravelines was 
weer een zeer leerrijke
ervaring! Onze leerlingen 
namen interviews af op de 
plaatselijke markt en gingen op  
fotozoektocht naar de typische 
lokale bezienswaardigheden. 
En dat deden ze heel enthou-
siast, alles gebeurde met de 
glimlach!
De begeleidende leerkrachten 
waren dan ook heel tevreden 
met het engagement van de 
leerlingen. Op naar volgend 
jaar! 
Nick Van Peer, leerkracht eerste 
graad
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Antwerpen, juridisch bekeken
Op 24 september trokken de leerlingen van 6 Humane 
Wetenschappen naar Antwerpen voor een ‘justitieuit-
stap’. In de voormiddag leidde Luk Versteylen, jeugdrech-
ter ons rond in het Justitiepaleis. Samen met hem woon-
den we ook enkele correctionele zaken bij, gaande van 
drugshandel tot aanranding van de eerbaarheid. Daarna 
was het tijd voor een lunch in een gezellig eetcafé. Daar 
ontmoetten we toevallig Jef Vermassen, advocaat van de 
burgerlijke partij van de assisenzaak die we ‘s namiddags  
bezochten. Hij gaf ons graag een woordje uitleg bij de 
stand van zaken van het proces, een roofmoord op een 
makelaar. 
Enkele leerlingen beleefden een spannend moment toen 
ze in de toiletten één van de  beschuldigden tegenkwa-
men, die door procedurefouten niet in voorhechtenis zat 
en daar als een vrij man rondliep.
 Deze zeer interessante zaak heeft ons heel wat inspiratie 
gegeven voor de assisenzaak die we de komende weken 
zelf voorbereiden en uitvoeren.
Joris Van Hasselt, leerkracht  
cultuurwetenschappen

Dit jaar zijn we op school met Smartschool gestart, een nieuwe 
uitdaging voor leerkrachten, secretariaat, leerlingen en ouders! 
Heel het schoolgebeuren is perfect te volgen via dit platform. 
Niet enkel staat heel de kalender voor dit schooljaar alvast on-
line, ook de elektronische leeromgeving zit hierin. Daar krijg je 
per vak extra oefeningen, examenleerstof, … 
Daarnaast is  Smartschool ook de plaats waar je moet zijn om 
op de hoogte te zijn van alle activiteiten en brieven, om in te te-
kenen voor het oudercontact, om je resultaten te raadplegen…
Je hoort het, wil je op de hoogte blijven van alles wat met het 
schoolgebeuren te maken heeft, is het noodzakelijk om Smart-
school goed op te volgen. Uiteraard moet je zelf niet op zoek 
naar iets nieuws, maar kan je zelf instellen hoe je op de hoogte 
wil gehouden worden van nieuwe items.
Na een maand zijn we alvast heel tevreden met de werking en 
hebben we al vele positieve reacties gehoord! 
Micke Raats, coördinator 2de graad

Schoolvoetbal SVS cup 
(derde graad)
Onze jongens gaven de aftrap van 
het Rph voetbalseizoen! Ondanks 
een frivole start konden we niet 
doorstoten naar de volgende 
ronde van de Svs cup. Toch zagen 
we heel veel mooie combinaties 
en kunnen we zeggen dat dit een 
ploeg is met heel veel potenti-
eel. Sint -Jozef en Sint-Rita , onze 
volgende tegenstanders voor de 
Regio Cup zijn bij deze gewaar-
schuwd...
Tom Verlinden, leraar lichamelijke 
opvoeding


