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Nieuwsbrief oktober 2014
een greep uit onze activiteiten !

Excursie wetenschappen – 6de jaar
De leerlingen van 6 wetenschappen werden op 3 
oktober rondgeleid in de biologische en chemi-
sche researchlaboratoria van Janssen Farmaceu-
tica in Beerse. Ze verbaasden zich erover hoeveel 
onderzoekswerk er  nodig is en hoeveel jaren het 
duurt  voor een geneesmiddel op de markt komt.
In de namiddag stond het informatiecentrum 
ISOTOPOLIS in Dessel op het programma. Na een 
kortfilm over de rol die radioactiviteit speelt in 
ons dagelijkse leven, maakten de leerlingen een 
leerrijke ontdekkingstocht door de wereld van 
radioactieve afvalstoffen. Ze leerden ook veel bij 
over het beheer van radioactiviteit op korte en 
lange termijn.
Hania De Clercq, leerkracht Chemie.

Onze leerlingen bij de nevelkamer in Isotopolis

Klasvormende activiteit 3de jaar
Op donderdag 25 september werd er voor ons, derdejaars tijd vrijge-
maakt voor een ‘klasvormende activiteit’. We begonnen onze activiteit 
met een fietstocht naar de ‘frietchinees’ in Edegem. Dat  was al een hele 
uitdaging: ontregelde verkeerslichten, te smalle fietspaden,...  Het was 
niet evident om met de hele klasgroep veilig te fietsen.
We hebben genoten van onze maaltijd. Thomas at zelfs frietjes voor drie!
Na dit heerlijke middagmaal,  zetten we bij William thuis onze activiteit 
verder. We speelden het spel ‘Black Box’ en kwamen te weten wie de 
liefste van de klas is, wie ooit zijn haar blauw durft verven, wie de meest 
romantische persoon is, wie ooit vrijwilligerswerk in de ontwikkelingslan-
den wil doen,... Zo hebben we elkaar, en vooral elkaars kwaliteiten, beter 
leren kennen. Het spel heeft ons ook geholpen om een klasverantwoor-
delijke te vinden! Dit jaar vertegenwoordigen Scott en Louis onze klas.
Leerlingen van 3 DW en hun titularissen 
Dominique Coucheir en Kim Mariën.

Dag van de Leerkracht
Op de ‘dag van de leerkracht’  verraste de di-
rectie het hele corps met een lekkere praline 
bij de koffie. Deze pralines pasten helemaal 
in ons jaarthema ‘Hart tegen hard’. Nee, we 
haalden de inspiratie voor ons thema niet in 
de politiek, maar zij misschien wel bij ons?
We geven les met een groot hart voor jon-
geren. Het is dan bijzonder fijn om een ‘hart 
van chocola onder de riem te krijgen’.
Ilse Op de Beeck, coördinator graad 3 
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Regina Pacis raast als een stoom-
trein door de SVS Cup !
Onze jongens bewezen de voorbije jaren 
al dat er in deze kern heel wat individueel 
talent schuilt.  Toch is het collectief onze 
grote sterkte en dat bewezen we door 
ongeslagen  huiswaarts te keren.  Onze 
loting was zeer zwaar want we moesten 
aan de bak tegen de kampioen van Vlaan-
deren Kapellen, Merksem en Westmalle.  
Als absolute  underdog  zorgden we toch 
maar weer voor de stunt van de speeldag!! 
Wat moet je weten over onze 3 wedstrij-
den?
-Dat we 2 wedstrijden wonnen en 1 keer 
gelijk speelden.
-Dat we dankzij onze goede keeper Victor 
en  door onze ijzersterke verdediging geen 
enkel doelpunt tegen kregen.
-Dat Louis Verstreken 2 x het openings-
doelpunt maakte. Ook Amaury mocht een 
doelpunt vieren.
-Dat Gerbo Van Dessel zijn troepen  leidde 
als een echte kapitein.
-Wie moeten we proficiat wensen?
Harald, Victor, Arnaud, Maarten, Louis, 
Max, Gerbo, Jef, Maxime, Amaury, Olivier, 
Nicolas , Seppe en Nathan.
Tom Verlinden, leerkracht LO.

Excursie aardrijkskunde 6de jaars
De zesdejaars trokken begin oktober richting de Hoge 
Venen. Tijdens de heenreis observeerden ze  de geo-
grafische streken van België door de busraampjes: de 
vlakke, zanderige Kempen, het golvende ‘Vochtige 
Haspengouw’ met zijn boomgaarden en tenslotte de 
uitgestrekte akkers van ‘Droog Haspengouw’.
Eens voorbij de Maasvallei was onze eerste stop: 
Comblain-au-Pont, een dorpje op de samenvloeiing 
van Amblève en Ourthe, midden in de Condroz. In een 
nabijgelegen steengroeve kregen de leerlingen uitleg 
over en zicht op de gelaagdheid van de ondergrond. 
De passerende hagedis kreeg minstens zoveel aan-
dacht... Door de onderliggende kalksteenformaties is 
dit een uitgelezen gebeid voor het ontstaan van grot-
ten. Voor het grotbezoek mochten de leerlingen een 
zeer modieuze helm opzetten: daarvoor doe je het!
Na het middagmaal zetten we onze reis verder naar de 
Hoge Venen nabij Spa. Deze zeer natte, vlakke ge-
bieden zijn het oorsprongsgebied van het wereldbe-
roemde water van Spa. En je kan in deze beschermde 
natuurgebieden ook nog enkele overblijfselen vinden 
van de laatste ijstijden. Maar vooral: je kan er aange-
naam wandelen, zeker met het fijne nazomerweer van 
begin oktober!
 Stefan Buys, leerkracht aardrijkskunde  
 en natuurwetenschappen.
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“We mogen van de school deelnemen 
aan het scoutsontbijt en die dag ons 
scoutsuniform dragen op school. Dat 
brengt ons al in een goede sfeer! Wij 
hebben dit weekend namelijk een 
scoutsweekend in het vooruitzicht! 
Op deze manier voelen we ons ook 
allemaal meer verbonden.”
Ruth Van Tricht - Stien De Beul

“Tof dat de jeugdbeweging in het licht 
wordt gezet! Het brengt meer kleur en 
sfeer in onze school. Jammer dat som-
migen het uniform niet (durven) aan-
doen of vergeten zijn, anders waren we 
met nóg veel meer!”
Thibault Leclercq - Mathias Hofkens - Die-
ter Smolderen - Max Van de Perre - Mattijs 
Gutermann - Sam Pierco

Lezing Luc Descamps, 3de jaar
Op woensdag 22 oktober luisterden de leerlingen van 
het derde jaar gedurende twee uur geboeid naar Luc 
Descamps in de bib van Hove. Eén voor één hingen 
ze aan zijn lippen terwijl hij vertelde over zijn carrière 
als schrijver, zijn inspiratiebronnen en de thema’s van 
zijn boeken. Hij gebruikte erg veel voorbeelden om 
ons duidelijk te maken dat lezen meer is dan gewoon 
maar een boek openslaan. We gebruikten allemaal 
onze verbeelding terwijl hij vertelde en lieten ons 
meeslepen...
Toen de auteur, op het einde van de lezing, de vraag 
stelde: ‘Wie wil nu eens een boek van mij lezen?’, 
gingen erg veel vingers de lucht in. Hij is in zijn op-
zet geslaagd om zelfs leerlingen die niet graag lezen 
interesse te doen krijgen in een goed boek! Sommige 
leerlingen kregen er niet genoeg van en gingen na 
de lezing zelfs nog eens polsen of hij al dan niet het 
einde van een boek wilde verklappen…. 
Mevr. Vrins, leerkracht Nederlands

Dag van de jeugdbeweging
“Leuk dat onze school reke-
ning houdt met deze dag! 
We kregen de tijd om af te 
spreken met onze vrienden 
en bij te praten tijdens het 
ontbijt!”
Karolien Ceulemans - Jill Aleda
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Sportdag in Lissevijver, 2de jaar
Op een zonnige vrijdagochtend in oktober, trokken we met onze tweedejaars op sportdag 
naar Lissevijver. Slechte jeansbroeken en oude schoenen werden bovengehaald en we waren 
helemaal klaar om te survivalen in Geel. De klasgroepen startten de dag met een paracom-
mandoparcours waarbij de sportiviteit alvast getest werd. Nadien volgden een vlottentocht 
en een oversteek in het moeras waarbij teamwork centraal stond. Na een heerlijke lunch in 
het zonnetje leefden de leerlingen zich uit op en soms ook onder water. We eindigden de 
dag hoog en droog in een spannend touwenparcours meters boven de grond. Uitgeput maar 
enorm tevreden keerden we terug naar huis voor een frisse douche en een weekendje om te 
bekomen van al deze avonturen.
Carolien Van der Borght, klastitularis 2 CM

Pieter en Katrien Markey kronen zich tot BK boogschieten
In Hotton behaalden zowel Pieter als zijn zus Katrien goud voor hun 
club Robin Hood (Boechout). Ze mogen zich alvast voor een jaar de 
beste schutters van België noemen. Proficiat!
Tom Verlinden, leerkracht LO.
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Sportdag 4de  jaar
3 oktober 2014, sportdag. Na de busreis naar het verre Tongerlo merkten we aan de subtiele verande-
ring van de lucht dat we aangekomen waren ... Kempense boerderijgeur! We kregen zes onbekende 
sporten voorgeschoteld, te beginnen met ‘tjouckball’. God mag weten wat het doel ervan is en het zal 
voor eeuwig een mysterie blijven... Dat avontuur werd gevolgd door ‘airtrack’, een groot springkasteel. 
We zijn erover gelopen EN hebben zelfs een sprongetje gewaagd. Jammer genoeg deed Nikita deze 
sport met te veel overgave en brak zijn been op ongelukkige wijze. We wensen hem veel sterkte en een 
spoedig herstel.
Na deze sport kwam onze begeleider aangewandeld met enkele fluohesjes en helmen, sprongen we  
op onze fiets en bewogen we ons voort als een grote gele processierups door de Kempense velden.
Gelukkig bracht de langverwachte middag rust en tijd om weer op krachten te komen. We herstartten 
deze sportmarathon met teambuilding op hoogte. Ik voelde me helemaal niet 

op mijn gemak. Mijn leven hing letterlijk aan een zijden 
draadje. Maar het ergste moest nog komen: balanceren op 
een instabiele balk op 7m hoogte tegenover mijn gewaar-
deerde klasgenoot Margot...
Daarna begaven we ons naar het volleybalterrein. Al snel 
kwamen we erachter dat er geen verborgen volleybalta-
lenten in onze klas zitten.  De enige uitzondering was me-
neer Daems, die ons met zijn save naar de overwinning 
leidde. We sloten de dag af met trampolinespringen.
Waren het de tofste sporten die we ooit gedaan heb-
ben? Nee, maar dankzij onze toffe leerkrachten en de 
altijd aanwezige sfeer op Regina hebben we er toch 
weer een mooie dag van gemaakt!!!
Sportdag 4de jaar door de ogen van Lukas Six en  
Matthias Dewaele.

Sportdag, 3de jaar
In het derde jaar bieden we de leerlingen de kans kennis te ma-
ken met sporten die ze in de buurt kunnen uitoefenen. Hopelijk 
hebben ze dan meer zin om te sporten in hun vrije tijd. Vooraf 
maken ze een keuze uit een aantal sporten zoals paardrijden, 
tennis en squash, trampoline en yoga, base-ball.
De “korte” verplaatsingen doen we met de fiets langs knoop-
puntenroutes. Onderweg maken we hen attent op veilig ver-
keersgedrag. In de namiddag trokken we met de groep naar de 
schaatsbaan. Hieronder een reactie van een leerling.
“Met enkele klasgenoten kozen we ervoor om te gaan tennis-
sen en squashen. Voor mij was dit de eerste keer.Het squashen 
viel me wat tegen, toch wel een aparte sport. Het tennissen 
daarentegen vond ik super meevallen! We kregen tips over hoe 
we onze racket moesten hanteren en mochten nadien wat vrij 
oefenen. In de namiddag vertrokken we richting schaatsbaan 
voor enkele uurtjes glijplezier. De gladde ondergrond was ik ook 
niet echt gewend en met huurschaatsen is het al helemaal geen 
makkie om rechtop te blijven. Het is me wel gelukt om enkele 
rondjes te maken en ik vond het echt wel superleuk. Dan weer 
huiswaarts, het was een prettige dag! “
Damy Bruynseels, 3BL5 en Quinten ’t Seyen, 3DW..


