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Tweedaagse
Van 10 tot 11 september zijn we op tweedaagse geweest. En dat was 

superleuk! We deden allerlei spelletjes en een avondactiviteit. Ik sliep in het 

Welpennest, samen met enkele andere meisjes uit de klas. Het was een ge-

zellig plekje. De volgende dag zijn we naar zee geweest. Zelfs in het water. 

De leukste activiteit vond ik surfen. Kort samengevat: de leukste uitstap ooit!

Alissaer

Het was een ontzettend leuke tweedaagse! We zijn naar Knokke geweest. 

Met mijn klas ben ik de koude zee tegemoet gegaan. En weet je? Ik heb 

zelfs gelongboard, iets wat ik nog nooit gedaan had! Het was heel tof.  

We deden ook een spannend bosspel met zaklampen. Ik heb veel nieuwe 

mensen leren kennen en een heel leuke tijd gehad!

Marth

De tweedaagse was supertof! Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. De 

jongens uit mijn klas zijn coole kerels en de meisjes zijn tof. We hebben veel 

leuke activiteiten gedaan zoals kajakken, longboarden en bumperbal.

Vincent

De tweedaagse was superleuk! Toen we hier aankwamen hebben we aan 

de hand van allerlei apps opdrachten gedaan om elkaar en de omgeving 

daar beter te leren kennen. De enige nacht is ook heel goed verlopen. En 

iedereen is hier vriendelijk. De tweede dag gingen we naar het strand om 

daar met een organisatie allerlei leuke activiteiten te doen op en rond de 

zee. Zoals raften en teambuilding op het strand. De tweedaagse was heel 

leuk, maar ook heel vermoeiend.

Bieke

Op maandag 10 september vertrokken we met onze eerstejaars naar  

Loppem. Ons verblijf in Merkenveld was top! Aan de hand van enkele leuke 

kennismakingsactiviteiten leerden onze leerlingen elkaar beter kennen en 

werd er gewerkt aan een goede klassfeer. ’s Avonds konden de leerlingen 

nog meedoen aan een toffe quiz, een spannend bosspel of actieve plein-

spelen. Dinsdagochtend vertrokken we reeds vroeg richting kust. Daar wer-

den we opgewacht voor enkele spannende strand –en wateractiviteiten. 

Onze leerlingen (en leerkrachten) genoten met volle teugen. Het prachtige 

weer zorgde mee voor een supergeslaagde editie van onze tweedaagse!

Karolien Van den Broeck

Nieuwsbrief Y dec ’18 
een greep uit onze activiteiten !
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          Sportdag
Op vrijdag 5 oktober gingen we naar de Schorre in Boom om daar onze sportdag door te brengen. Voor de meeste vierdejaars 

startte de sportdag al met een toffe fietstocht richting Boom. Na de tocht legde we onze spullen weg en konden we starten 

met onze eerste activiteit en dat was minigolven in een doolhof. Nadien mochten we genieten van het mountainboarden op 

de heuvels van de Schorre. Voor wie mountainboarden niet kent: het is te vergelijken met snowboarden maar dan op gras. 

Hierna konden we genieten van een picknick buiten in de stralende zon. Als namiddagactiviteit gingen we klimmen op de 

avonturentoren met onder andere een klautermuur. Met een hoogte van 24m was deze activiteit zeker niet watjes. Het uitzicht 

bovenop de toren was geweldig. Daarna vanop de toren via de deathride, met veel gegil, terug naar beneden. Na de prachtige 

dag reden we terug richting school.

Margaux Vanautryve

Op woensdag 17 oktober hebben we een 

lezing gehad van Luc Descamps. Hij is een 

jeugdschrijver en zijn werk is meermaals 

beloond door de kinder- en jeugdjury. Hij 

vertelt heel vlot, waardoor iedereen geboeid 

luisterde. Je wordt meteen overtuigd om zijn 

boeken te lezen. Ik heb de reeks Donkere 

Getallen en ook de reeks Eilanden gelezen. 

Deze laatste reeks heeft hij samen met zijn 

zoon Timo, een oudleerling van Regina Pacis, 

geschreven. Ik ben alvast een grote fan van 

hem en van zijn boeken.

Louise Berebrouckx

De leerlingen werken met 
onderzoeksdrones
De leerlingen hebben onderzoeksopdrachten gedaan met onderzoeksdro-

nes. Dat zijn drones die niet kunnen vliegen maar waarbij de leerlingen wel 

de werking van de drone tot in detail kunnen bestuderen. Na dit onderzoek 

leren ze vliegen met een echte vliegende drone die ze bouwen met lego. 

succes verzekerd! ;)

Jef Daemen
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De leerlingen van het derde jaar 
humane wetenschappen bezoeken 
onze kleuterschool.

Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 19 oktober 2018 hebben onze leerlingen mee kunnen genieten van de 

Dag van de Jeugdbeweging. Zij die deelnamen aan de ontbijtactie én in het uniform 

van hun jeugdbeweging naar de les trokken, mochten een uurtje later op school 

aankomen. Dit alles zorgde voor meer verbondenheid. Het was een topdag!

Evi Rutten

STEM leerlingen bezochten Technopolis
De uitstap naar Technopolis, een zeer leerrijke uitstap voor de STEM leerlingen uit het 1e en 2e jaar. Met tal van experimentele toon-

momenten en leuke nieuwe opstellingen was dit een geslaagde STEM- namiddag!

Thibau Thys
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Ook al loopt het schooljaar nog niet op zijn laatste benen, toch 

zitten onze leerlingen van het zesde jaar met hun gedachten bij 

‘wat volgend jaar?’.

Omdat een studiekeuzeproces tijd vraagt, dompelden we hen 

reeds in oktober onder in de wereld van het verder studeren. 

Op dinsdag 16 oktober kregen ze een heus ‘bad studiekeuze’.

We trokken naar de stadscampus van de UA voor een aantal 

workshops: leren werken met het studiekeuzeplatform ‘Aan de 

slag’, academisch Nederlands, leren kiezen en sommige leer-

lingen volgden ook de infosessie over de ijkingsproef en het 

toelatingsexamen arts en tandarts. Een student leidde ons ook 

rond in de studentenbuurt. ’s Middags konden we, in het heer-

lijk zonnetje, onze lunch verorberen tussen de studenten op 

het binnenplein. De leerkrachten kregen op slag weer zin om 

te gaan studeren … Hopelijk onze leerlingen ook …

Om 19.30u verwachtten we hen op school voor de avond ‘Start 

to study’. In de cafetaria kregen ze, samen met hun ouders, een 

boeiende uiteenzetting over de structuur van het hoger onder-

wijs, leerkrediet, studiepunten, het kostenplaatje, studiehou-

ding … Deze presentatie werd gegeven door vertegenwoordi-

gers van de KU Leuven en van de hogeschool Thomas More.

Vervolgens volgden de leerlingen twee proeflessen, zowel van 

een docent als van een prof. Zo konden ze duidelijk de verschil-

len onderscheiden tussen een hogeschool en een universitaire 

opleiding. Boeiende lesthema’s kwamen aan bod: mediawijs-

heid, hoe spot je een psychopaat, de computer wiskundig be-

keken en taal en representatie.

Nadien werd er nog bijgepraat bij een hapje en een drankje.

En nu maar duimen dat onze zesdejaars toegroeien naar een 

keuze die bij hen past. Het vuur is alleszins aangewakkerd.

Ilse Op de Beeck

Studiekeuze, hoe begin ik eraan?

Eind oktober ging het 4e jaar wetenschappen op 

excursie naar het Zwin. Het was een geslaagde 

uitstap. Twee boeiende ateliers, goede gidsen en 

het zonnetje! Tijd te kort om in de tentoonstelling 

rond te lopen.

Miek De Ridder
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camping Togo
Op 19 september beleefden we 

een eerste hoogtepunt van ons 

Togojaar.

Camping Togo engageerde 160 

enthousiaste kampeerders die allen 

een bijdrage gaven ten voordele 

van ons goede doel Ange.

We waanden ons door de warmte 

(27°C), de muziek en de fijne activi-

teiten weer even in Togo.

De avond startte met een drankje in 

de zomerbar, we aten samen spa-

ghetti om vervolgens het “Waar is 

Wally”spel doorheen de gebouwen 

en het schooldomein te spelen.

Om de avond Afrikaans af te ronden 

had onze huis-dj nog enkele krach-

tige Togobeats in petto.

Het was een zeer geslaagde avond 

én nacht, we zijn fier hoe onze 

leerlingen ervoor gingen. Die avond 

waren we met voorsprong de 

warmste en gezelligste school van 

Vlaanderen.

Tom Verlinden

Togodag was zonder twijfel één van 

de leukste dagen bij ons op school. 

Overal werden er activiteiten geor-

ganiseerd: eetkraampjes, een per-

cussie-workshop, een les Afrikaanse 

dans en getuigenissen van mensen 

die zelf op ervaringsreis naar Togo 

gingen. Ook was er een geweldige 

colorrun die ervoor zorgde dat de 

school aan het einde van de dag de 

kleuren van de Togolese vlag had 

aangenomen!! Overal waar je kwam 

klonk er muziek en zag je kleur en 

lachende gezichten. Het was een 

geweldige dag en ik wil graag nog 

eens alle leerkrachten en leerlin-

gen bedanken om het zo bijzonder 

te maken!! We zijn blij dat we ons 

steentje hebben kunnen bijdragen 

aan de slaapzalen voor onze vrien-

den in het opvangcentrum Ange in 

Togo. #togonietvervanmijnbed.

Zita Gepts
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RP flames winnen burenduel
Onze meisjesploeg heeft zich met winst tegen Sint-Rita alweer voor een tijdje verzekerd van de titel ‘ploeg van de regio’.

Op vrijdag 9 november werden onze flames uitgenodigd voor het jaarlijkse treffen tegen hun leeftijdsgenoten van Sint-Rita. 

Het zonnige weertje voorspelde alvast het beste voor onze vijftien gemotiveerde meisjes.

Na een pittige aanvangsfase waarin de thuisploeg het beste startte, weliswaar zonder grote kansen, namen onze meisjes het 

commando geleidelijk aan over. Onder impuls van dirigent Kato en de zeer bedrijvige aanvallers Hanne en Emely kwamen we 

via laatstgenoemde verdiend op voorsprong. Ook spits in vorm Hanne prikte voor de rust haar doelpuntje mee. Zo gingen we 

met een verdiende 2-0 voorsprong de rust in. Ook na de pauze gingen onze flames op hun elan door. Dit leverde al snel de 

3-0 op na een knap doelpunt van Kato. Even later slalomde Odé zich door de defensie van de thuisploeg en bood zo Hanne 

haar tweede van de avond aan. Sint-Rita scoorde in de slotfase nog een eerredder.

Trotse coaches T. De Cooman en T. Verlinden!

Als een van de enige meisjes op het veld vond ik het zeer spannend. In begin had ik veel stress maar die was snel weg door de 

leuke sfeer op het veld. De uitslag tegen de leerkrachten was 1-1, maar we hebben onze supporters gelukkig kunnen maken 

met 8-2 tegen het vijfde in ons voordeel. Ik kijk al uit naar de volgende keer!

PS: Ik hoop dat we volgende keer meer vrouwelijke leerkrachten op het veld kunnen verwachten :)

Hazal Akbas

Boven: Lien, Emely, Comfort, Hanne, Mara, Jente, Zelal, Didar, T. Verlinden, 

Mirre, T. De Cooman

Onder: Kato, Morgane, Anastasia, Odé, Aïko en Margaux

R E G I N A  P A C I S  S T E L T  V O O R . . .

VOORLEESWEEK

A L L E  L E E R L I N G E N  V A N  D E  E E R S T E  

G R A A D  Z I J N  W E L K O M ! ! !  

K O M  G E Z E L L I G  M E E G E N I E T E N !  

DONDERDAG 22 NOVEMBER

Sam Franck (2CL) leest voor uit haar

zelfgeschreven boek "Creature". 

Kom gezellig luisteren naar een

spannend en magisch verhaal vol

fantasie!

VRIJDAG 23 NOVEMBER

Op vrijdag leest Aiko (3DW) een 

kortverhaal van Roald Dahl.

DEZE GEZELLIGE LEESMOMENTJES VINDEN 

PLAATS TIJDENS DE MIDDAG (12-12.30) 

IN DE STILLE RUIMTE                     D2.1

Voorleesdag
De voorleesdag was echt heel gezellig. Een moment van stilte kan deugd doen. 

Je wordt geleidelijk helemaal ondergedompeld in het verhaal. Het verhaal was 

ook echt zo spannend dat ik graag het vervolg zou willen weten. Keitof!  Zo’n 

voorleesmomentje moet zeker blijven.

Lingmei De Bondt 2DM

Aiko las voor met heel veel intonatie. Het was gezellig om in de leuke ruimte 

naar een verhaal te luisteren. Het verhaal dat voorgelezen werd, was geschikt 

voor heel de school. Dit moeten we vaker doen! 

Lauren Van Doornen 2EM 
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TRIP
Naar jaarlijkse gewoonte werd er weer ge-TRIP-t in 

het derde jaar. Frank Van Erum bracht een aangrij-

pende monoloog over de gevaren van drugs en 

andere verslavende middelen. Aansluitend kwam in 

elke klas Frie Lauwers getuigen. Frie is verbonden 

aan de organisatie Koma-ar, een organisatie ter preven-

tie van psycho-sociale problemen bij kinderen, jongeren en adolescen-

ten. Als school willen we immers hier ook bij stilstaan en onze leerlingen 

vormen door preventie en informatie.

Micke Raats

De wiskunde B-dag = een wiskundige topdag!
Op vrijdag 16 november nam onze school, en meer specifiek de leerlingen van 6LWI6-6WWI6-6EWI-6WWI7-6LWI7, voor de 

eerste keer deel aan de internationale wiskundewedstrijd : de Wiskunde B-dag. Zowel leerlingen en leerkrachten keken met 

ingehouden adem uit naar deze sprong in het ijle (de opgaven van de vorige jaren waren immers niet van de poes).

En het werd ... een topdag ! Met een ongeziene gedrevenheid stortten de groepjes van 4 leerlingen zich op de onderzoeks-

vragen. Deze waren allemaal opgebouwd rond het thema :  bedenk een zo klein mogelijk deken voor een slang van 15 cm. 

Er werd gerekend en gegoocheld met wiskundige formules, het probleem werd in kaart gebracht op de beschikbare borden, 

inzichten sijpelden met een zekere regelmaat door, er werd geplakt en geknipt, geargumenteerd en gediscussieerd.

En van alles werd dan nog eens een verslag gemaakt ! Van 9u. tot 16u. aan één stuk door.

Dhr. Maas en Mevr. Bleyenbergh hadden voor drank en koekjes gezorgd en keken blij verrast toe. Ze probeerden hun leerlin-

gen te overtuigen om toch af en toe te  pauzeren. Met erg weinig succes ... . Du jamais vu !

De wiskunde B-dag bleek een ware ontdekking vol wiskundeplezier voor zowel leerlingen als leerkrachten !

Thomas Maas
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Piazza dell’ Arte is een ervaring die je laat voelen en denken 

hoe je maar wilt. Zelfs als je niet met je vrienden bent, kan je 

je uitleven en nieuwe vrienden maken. Het is één week vol 

plezier en geluk. Je kan niet anders dan blij zijn. Als je in een 

atelier terechtkwam dat je helemaal niet wou, kon je er toch 

nog iets tof ontdekken. De begeleiders staan zeer open voor 

ideeën en verzinnen er zelf ook enkele. De samenwerking 

tussen de ateliers maakt het ook leuker en als je naar de 

resultaten kijkt, ben je verwonderd dat het mogelijk is om 

op vier dagen zoiets mooi en origineel te vinden. Het is wel 

spijtig dat sommige ateliers hun eigen resultaat niet kunnen 

zien. Kort samengevat, de beste ervaring van het middelbaar 

die je altijd zal bijblijven.

Douglas Thonon

Piazza was een unieke kans die onze school ons aangebo-

den heeft. We zijn een hele week creatief bezig geweest met 

vrienden en hebben samengewerkt aan een project om op 

het einde van die week met veel trots te kunnen tonen aan 

vrienden en familie.

Het eindresultaat was dan ook een prachtige tour doorheen 

de school, waar de projecten uitgestald waren, waarvan 

iedereen verwonderd was over de verbazingwekkende 

resultaten van andere groepen. 

Echt een mooie herinnering die ik niet snel zal vergeten.

Sita Van Bilsen

“We moeten onze kinderen ‘meer weerbaar’ of ‘harder’ maken in 

deze wereld!” Maar wat met kinderen die gevoeliger zijn? Kinderen 

die meer ontvankelijk zijn voor prikkels dan andere kinderen. Kin-

deren die voortdurend doen wat de anderen van hen verwachten, 

die geluiden intenser ervaren, die een groter rechtvaardigheids-

gevoel hebben,  die perfectionistisch zijn en overpresteren of zich 

liever terugtrekken in een grote groep. Op de infoavond ‘hoog-

sensitiviteit’ hebben ouders en leerkrachten veel bijgeleerd! Ook 

de leerlingen kregen de kans om de theorie in de praktijk te zetten 

tijdens workshops voor de lagere school en het secundair. Van 

harte dank aan Veronique Jochems van het Huis voor Veerkracht!

Evi Rutten

Piazza



9

vrijdag 16 november: 
OUD-LEERLINGENAVOND

Het was die avond nog eens af en toe aanschuiven geblazen aan de ont-

vangsttafel van ‘hun’ cafetaria. Geen probleem overigens, want de gastvrije 

blikken van enkele oud-leerkrachten braken al gauw het ijs. En de school-

refter waar ze 6 jaar lang elke middag hun luchpakket hadden verorberd, 

kleurde traditiegetrouw voor die ene avond ook alweer gezellig blauw-

geel-rood-groen.

Opvallend dit jaar… De 3 generaties jubilarissen waren solidair even talrijk 

aanwezig. 20’ers, 40’ers of 60’ers, ze babbelden dat het een lieve lust was, 

moeiteloos de avond vol.

Rond 22u. kregen de feestvarkens natuurlijk het heerlijk glaasje bubbels of 

fruitsap, met deze keer een professioneel-feestelijke ijsfontein er bovenop.

Vreemd toch hoe een sluikse oogopslag, een gulle lach of een merkwaar-

dig stopwoord de tand des tijds moeiteloos doorstaan. De foto’s-van-toen 

in powerpointloop zorgden geregeld voor hilariteit bij jong en oud.

Rond middernacht hadden we ook deze keer alle moeite om de reünie af 

te ronden. De vele ‘helpende handen’ maakten de zaal dan terug ‘gebruiks-

klaar’ voor een nieuwe schoolweek.   Bedankt ouderraad, zesdejaars en 

collega’s, dankzij jullie werd het alweer een geslaagde editie!

Beste oud-leerlingen, doe het nog goed ‘onderweg’ en … tot volgend jaar, 

vrijdag 15 november 2019! We zullen zeker op de afspraak zijn.

Steven Bernaerts

Steven Goegebuer deed het weer!
Ondertussen is het een traditie dat Steven Goegebuer op onze school langs komt met zijn voorstelling ‘Lach eens met een ander’.

Met verhalen uit het echte leven, met filmfragmenten en toneel brengt hij het thema ‘pesten’ onder de aandacht van onze eerste-

jaars. Wat doet het met een mens als je gepest wordt en vooral wat kan je doen als het je overkomt? We kregen allerlei antwoor-

den en tips zoals ‘blijf er vooral niet mee zitten, maar ga met iemand spreken over het probleem’ en vooral ‘doe nooit met iemand 

anders wat je zelf nooit zou willen meemaken’.

We hebben goed gelachen, leuk toneel gespeeld en veel geleerd.

Rita Peeters
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Hazal (18) maakt mooiste 
foto over armoede

In september schreef het OCMW van Hove een 
fotowedstrijd uit om armoede meer onder de 
aandacht te brengen. “In 2016 stonden 137.177 
Vlaamse gezinnen op de wachtlijst voor sociale 
woningen”, benadrukt Annemie Kempenaers van 
het OCMW Hove. “19,6% van de Vlaamse gezin-
nen kan niet op vakantie, een zevende van alle 
Belgen woont onder de Europese armoedegrens en 
ongeveer een vijfde van alle gezinnen in dit land 
leven in energiearmoede.”
Veel respons van scholen
“Omdat een beeld soms meer kan zeggen dan 
cijfers organiseerde het Sociaal Huis van Hove een 
fotowedstrijd rond armoede in het kader van de 
Dag van verzet tegen de armoede. Iedereen mocht 
gratis deelnemen door één foto in te zenden. We 
hebben één winnaar boven de twaalf jaar en één 
onder die leeftijd gekozen. We zijn heel erg blij dat 
er enorm veel respons van onze scholen kwam, 
terwijl het geen verplichte opdracht was voor hen.”
De jury bestond uit een afgevaardigde van de 
lokale fotoclub, iemand die lesgeeft aan mensen 
in kansarmoede en een persoon die zelf in kan-
sarmoede is opgegroeid. In de categorie +12 won 
de achttienjarige Hazal Akbas uit Lint, die in haar 
laatste jaar humane wetenschappen zit aan Regina 
Pacis. Ze ontving een vergrote ingekaderde versie 
van haar ingezonden foto en een waardebon voor 
multimedia van 150 euro.

“Onvergetelijke reis”
“Onze school organiseert elke twee jaar een reis 
naar Togo in samenwerking met Togo Debout, 
een vzw die zich inzet voor duurzame ontwikke-
lingsprojecten in het West-Afrikaanse land”, legt 
winnares Hazal uit. “Begin dit jaar heb ik die kans 
met beide handen gegrepen en heb ik een onver-
getelijke reis meegemaakt. Op een bepaald mo-
ment kwamen we in contact met een klasje lokale 
kinderen die bijna aan het vechten waren voor één 
enkele ballon. Een object dat wij in elk fastfoodres-
taurant gewoon gratis krijgen. Dat moment heeft 
me zo gegrepen dat ik het heb vastgelegd op beeld. 
De trip op de bus na dat moment was er één met 
veel traantjes”, grinnikt Hazal.
Ook in de A. Rodenbachschool ging het OCMW 
de winnaars woensdagochtend verrassen met 
hun prijs. Daar heeft het volledige eerste leerjaar 
samengewerkt om één foto in te zenden. Daarop 
zijn verschillende dure boekentasjes te zien van 
schoolkinderen met daar tussenin het schoolmate-
riaal van een kindje zonder boekentas. “Erg sym-
bolisch”, klinkt het bij het OCMW. “De kinderen 
waren enorm enthousiast dat ze gewonnen heb-
ben en met de multimediabon kunnen er spullen 
aangekocht worden om in de klas mee te werken.”
Hln – 5 december 2018

Hazal Akbas (18) van het zesde 

middelbaar Regina Pacis en het 

volledige eerste leerjaar van 

de A. Rodenbachschool zijn in 

de bloemetjes gezet door het 

OCMW van Hove. Ze wonnen 

woensdag de fotowedstrijd die 

armoede in Vlaanderen en over 

de rest van de wereld in beeld 

brengt met hun unieke foto’s.


