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Nieuwsbrief december 2015
een greep uit onze activiteiten !

Ontspanningsmoment 2de jaar
Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan tijdens de 
examenperiode organiseerden we een sport -en ontspan-
ningsmoment. Op vrijdag 4 december gingen we met een 
enthousiaste groep tweedejaars squashen en tennissen. Dat 
er veel talent op onze school zit, konden enkele leerkrachten 
aan de lijve ondervinden.
Tom Verlinden – leerkracht 1ste graad

Hop naar de schaatsbaan
Na de viering staan de leerlingen van het 3de jaar vol energie te 
popelen om naar het koude Antarctica te vertrekken.
Ik blijf samen met een collega “aan wal” staan “to shoot pictures” van 
de enthousiaste leerlingen en om als levende bankkluis te fungeren 
voor allerlei geldbeugels, GSM’s,.. terwijl 3 jonge, moedige collega’s 
mee de ijspiste opvliegen.

Van een succesvolle ijservaring gesproken !
Helga Belles – leerkracht 1ste en 2de graad

Verslag op blz 5-6-7!
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Leerlingen van het zesde leerjaar  
quizzen met de eerstejaars
Op maandag 14 december maakten onze eer-
stejaars kennis met de leerlingen van het zesde 
leerjaar RPH.

De leerlingen van het zesde leerjaar  wilden 
eerst alles weten over de belevenissen van 
onze eerstejaars op de grote school en stelden 
heel wat vragen. Nadien volgde er een ludieke 
quiz waarbij er naar hun algemene kennis werd 
gepeild. Iedereen genoot van deze activiteit 
en hopelijk vinden in 
september heel wat 
leerlingen hun weg 
naar onze school!

Inge Wille – leerkracht 
1ste graad

Op 14 december trokken we 
met onze tweedejaars naar de sport-

hal voor verschillende klasvormen-
de activiteiten. 

Zo kropen we met de hele klas-
groep door de kleinste gaten van 
het spinnenweb , waren we een 
levende domino , dansten we op 
een door de klas aangespannen 
koord en maakten we een originele 
klasfoto. We sloten het jaar dus af 
met enkele ludieke activiteiten en 
ik denk dat onze klassen dan ook 
klaar zijn om er samen een werve-
lend 2016 van te maken!

Tom Verlinden – leerkracht 1ste graad
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Een andere kijk op alcohol
Hij is 30 jaar, ex-alcoholverslaafde 
en ruim vier jaar nuchter. Michael 
Niclaus is een fenomeen, een 
bezieler, een wervelwind. Hij 
heeft intussen al vijf boeken op 
de teller en geeft gepassioneerde 
lezingen om jongeren te waar-

schuwen voor alcoholmisbruik en hen bewuster te leren omgaan met wat ze drinken. Op maan-
dag 14 december kwam hij naar onze school voor onze 5de-jaarsleerlingen.

Op de vraag wie er al eens alcohol drinkt, steekt bijna iedereen van de vijfdejaars zijn hand op. 
We kijken er niet eens van op. Als we in het weekend uitgaan, hoort het erbij, toch? Michael 
daagt de jongeren uit om de vanzelfsprekendheid van alcohol in vraag te stellen. Heb je dit slui-
pend gif wel nodig om je te amuseren, het gezellig te maken, erbij te horen? Eén voor één ont-
maskert hij de zogenaamde voordelen van alcohol als drogredenen en wijst hij op de gevaren 
van deze sociaal aanvaarde drug. Voor velen zijn drugs een brug te ver, en terecht, maar alcohol 
wordt immers veel meer gedoogd in onze samenleving en zelfs gestimuleerd. 

Michael schuwt de controversiële uitspraken niet om onze leerlingen aan te zetten om na te 
denken en kritisch te zijn. Niet alleen over alcohol, maar ook over het doel in hun leven, hun 
dromen, hun passies. Hij slaagt er in elk geval in zijn passie over te brengen. Hopelijk werkt zijn 
inspiratie door wanneer onze vijfdejaars bij de volgende fuif een drankje bestellen…

Tony Proost – leerkracht 3de graad

 

Bezoek aan de Dossinkazerne
Maandag 14 december bezochten wij met het zesde 
middelbaar de Dossinkazerne in Mechelen. Het Ho-
locaustmuseum vertelt het aangrijpende verhaal van 
de Joden- en zigeunervervolging in België. Iedereen 
is het met mij eens als ik zeg dat het zeer emotioneel 
en zwaar was, maar supergoed voorgesteld. Onze klas 
werd er stil van. Het was een indrukwekkende erva-
ring en iedereen moet dit museum bezoeken!

Maïté Van Aelst - 6LWI6 
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Onze eerste verkoop is afgelopen. Het was voor ons een hele ervaring. De start 
begon moeizaam, maar naarmate de avond vorderde, kwam de kerstsfeer op 
gang en resulteerde dit in een positieve verkoop.

Het was zeer fijn om te zien hoe mensen ons steunden en hoe ze interesse 
toonden in ons product.  We kunnen dus spreken van een geslaagde start.

Het FleeZzzy Team  (6EMT: Axel Cools – Morgan Cools – Nicholas Denil – Nicolas 
Martin – Julie Van De Velde  – Camille Van Elsen en  6EWI: Rick Claeys)

 

De verkoop van onze twee mini-ondernemingen

Het eerste verkoopmoment op 
17 december verliep heel vlot. We 
hebben samen de stand opgesteld 
in kerstsfeer. Het was toch wel 
spannend omdat we niet wisten of 
ons product in de smaak zou val-
len bij de mensen. Dit was zeker het 
geval. Op het einde van de avond 
waren alle brilletjes verkocht( 40 
stuks). 

De dag nadien hebben Magali en 
Hannes op het oudercontact al de 
overige brilletjes verkocht. Veel men-
sen vonden het een leuk gadget om 
als kerstcadeau te geven aan iemand 
of om zelf te gebruiken.

Het Easy-Eyes Team (6EMT: Hannes 
Coenen – Elise Donck – Loïc Moretus – 
Gaëlle Pauwels – Aymeric Vercruysse en 
6EWI: Magali Hertoghe)
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Wat een warme en gezellige sfeer, we voelden het alle-
maal. Het was echt genieten! Een extra pluim voor onze 
vierdejaars die meegeholpen hebben met de voorberei-
dingen van de kraampjes en ook de avond zelf van dienst 
waren om deze kraampjes mee te bemannen. Op deze 
manier hebben ze dubbel en dik hun bijdrage voor het 
Piazza Dell’Arte-project verdiend! Regina Pacis vierde en 
beleefde deze avond als één grote familie. Laten we dit 
feestjaar op dezelfde manier verderzetten en nog lang 
nagenieten van deze mooie avond. Op naar het volgen-
de jubileum ;) !
Micke Raats – leerkracht 2de graad en graadcoördinator 2degraad

Wat begon als een gek, schijnbaar onrealistisch idee 
werd werkelijkheid: een ijspiste op school voor het 
jubileumfeest! In onze stoutste dromen zagen we het al 
helemaal voor ons! Bij de feeërieke sfeer die we wilden 
creëren kon een ijspiste niet ontbreken. En waar een wil 
is, is een weg - alvast in dit geval! De firma ‘Ice Solutions’ 
uit Groningen had ook voor ons ‘the solution’:  ecologisch 
verantwoord schaatsen op een kunstijspiste. En bij de 
temperatuur van de afgelopen maand december was het 
maar goed ook dat we niet aangewezen waren op ener-
giebronnen om de ijspiste te koelen.

De leerlingen van kleuter- en lagere school hebben zich op hun dikke sokken al glijdend kunnen uit-
leven. Schaatsen op deze ondergrond vroeg wat behendigheid, maar het lukte de meeste schaatsers 
aardig.
Moraal van dit verhaal: berg je dromen nooit 
vroegtijdig op, maar geloof erin!
werkgroep jubileumfeest 

“Op 17 december hebben we gevierd als 1”
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Het jubileumfeest was een enorm succes! 
Proficiat!
Graag wil ik jullie van harte feliciteren voor die prachtige avond waar zoveel volwassenen,        
jongeren en kinderen waren.
Proficiat voor jullie grote inzet en dat niet alleen op die avond, maar ook maanden, weken en 
dagen daarvoor. Dat kon ik lezen in jullie info die wij zomaar ontvangen en graag lezen.
Prachtig idee om de feestelijkheden in de kerk te beginnen. De toespraak van L. Boeve was ver-
staanbaar voor iedereen want iedereen weet wat geloof, hoop en liefde is!
De feestelijke lichtjesstoet met zovele aanwezigen, wel 800 lichtjes, was ontroerend mooi! De 
show met zijn klank- en lichtspel was buitengewoon indrukwekkend! En daarna buiten: de 
kunstijspiste, de vuurspuwers, steltlopers en bellenblazers, de inzet van zovelen die in de kraam-
pjes iedereen bedienden met de glimlach: drankjes, hapjes, versnaperingen...
Onze zusters die aanwezig waren vooral zr. Martha, vroeg mij ook om jullie te danken voor dat 
mooie geheel! Een extra dank omdat jullie onze zusters zo waarderen die zich zovele jaren heb-
ben ingezet voor kinderen, personeel en ouders. Over dit jubelfeest praten wij zeker nog na op 
onze raadvergadering!
Ikzelf zorg nu mee voor onze ouder wordende zusters die nog zoveel vertellen over hun school!
Hartelijk dank omdat wij dit jubelfeest mochten meemaken.
Geniet nu van de kerstvakantie. Zalig kerstfeest en tot in het nieuwe jaar 2016!
Kerstgroeten
zr. Mia Serneels 

800 lichtjes voor Regina Pacis
Meer dan achthonderd kleuters, leerlingen, ouders 
en personeelsleden van Regina Pacis liepen giste-
ren mee in een feestelijke lichtjesstoet van de Sint-
Laurentiuskerk naar de schoolcampus. Regina Pacis 
viert dit jaar twee jubilea. De lagere school bestaat 
namelijk 125 jaar en de secundaire school viert dit 
jaar zijn zestigjarig bestaan.
Na de toespraak in de Sint-Laurentiuskerk van Lieven Boeve, di-
recteur-generaal van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen, trok 
het hele omvangrijke gezelschap van het Sint-Laureysplein naar 
het schoolgebouw. “Daar brachten al de talenten van 
onze school, ook kleuters, twee voorstellingen van een 
prachtig klank- en lichtspel rond de vier natuurelemen-
ten”, zegt Roosje Verbist, directeur van de kleuterschool.

“Aanvankelijk was het de bedoeling om het bij één en-
kele show te houden, maar omdat we meer dan acht-
honderd inschrijvingen telden, werden het er twee.”

Met een kunstijspiste, vuurspuwers, jongleurs, steltlo-
pers en bellenblazers was er aan animatie geen gebrek. 
“Heel de week hebben onze leerlingen en kleuters op 
de piste kunnen schaatsen.” Die piste wordt vandaag 
weggehaald.

Het Nieuwsblad – 18/12/2015 – Ludwig Van Gelder
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RPH goes TOGO
Ja hoor,  3 februari vertrekken 
we op inleefreis met 16 leer-
lingen uit het 4de, 5de en 6de 
jaar. Daarom nog een laatste 
succesvolle actie om centjes in 
te zamelen voor de vzw Togo 
Debout. Deze keer een ver-
koop van lekkere chocolaatjes 
van confiserie Smet, prachtig 
verpakt met de kleuren van de 
Togolese vlag. Dat smaakt naar 
meer!

Josiane Frans – leerkracht 2de en 
3de graad


