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Pop-upkapel gespot op 
Regina Pacis
U leest het goed: de eerste week van december stond er een pop-upkapel 

op onze speelplaats. ‘Pop-up’ betekent letterlijk ‘opduiken’. De term wordt 

gebruikt voor winkels of restaurants met een tijdelijk karakter. Het bisdom 

Antwerpen leent een mobiele kapel uit om de kerk tot bij de mensen te 

brengen. In dezelfde periode nodigde de warmste week ons uit om een 

vlam aan ons raam te hangen als teken van ‘ik ben er voor jou en ik sta klaar 

voor jou’.

Met deze gegevens sloeg de werkgroep ‘pastoraal’ de handen in elkaar om 

de mobiele kapel  op school te krijgen. In dit coronajaar, in de donkerste 

tijd van het jaar, kozen wij als school om letterlijk en figuurlijk een lichtpunt 

te zijn voor elkaar. Het werd een moment om op zoek te gaan naar een 

kleine stilteplek waar iedereen die het wilde, even kracht kon putten voor de 

examens, zorgen uit handen kon geven, moed kon vinden om weer verder 

te gaan of gewoon even kon mijmeren.  

Het was aandoenlijk om te zien hoeveel jongeren  

een kaarsje kwamen branden en hoe dit de  

hele kapel verlichtte.  

Vele lichtjes in de duisternis.

Werkgroep ‘pastoraal’

Nieuwsbrief Y mrt ’21
een greep uit onze activiteiten !
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Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen

Zelf wil ik graag tandheelkunde gaan studeren, en hiervoor moet ik natuurlijk 

nog door het ingangsexamen geraken. Een goede reden voor mij om deel 

te nemen aan de Olympiades voor chemie, fysica én biologie. Ik denk dat dit 

mij wel al een perspectief kan geven over hoe het ingangsexamen in elkaar zit. Hopelijk een 

goede voorbereiding dus. Ik kan een deelname aanraden aan iedereen die geïnteresseerd 

is. Het is altijd fijn te weten hoever je staat in een wetenschapsvak voor je latere studies! Mijn 

resultaten heb ik nog niet ontvangen, maar ik vond het alvast een zeer toffe ervaring om mijn 

eigen kennis te testen.

 

Caro Verschueren (6MTWE)

Jongleren op de Wiskunde 
B-dag?!
Op vrijdag 8 januari vond de Wiskunde B-dag plaats. Dit is een wiskun-

dewedstrijd waaraan de leerlingen van het zesde jaar uit de wiskunde-

richtingen deelnemen. Gedurende een hele dag buigen ze zich over 

een zeer uitdagend wiskundig vraagstuk. In de voormiddag leren ze 

het probleem kennen aan de hand van een aantal basisopgaven. In de 

namiddag volgt dan de eindopdracht. Gelukkig staan ze er niet alleen 

voor, maar bundelen ze hun krachten in groepjes van vier. Al hun be-

vindingen schrijven ze neer in een verslag.

 

Jongleren, daar draaide het dit jaar om. Zit daar dan wiskunde in? Toch wel! De verschillende ritmes die ballen aannemen 

tijdens het jongleren kan je weergeven in een rij getallen. Elk getal stelt het aantal tellen voor dat een bal in de lucht spendeert 

alvorens terug te landen. Maar kan je dan elke rij getallen ook jongleren? Euuuhmm?! Inderdaad, helemaal niet gemakkelijk en dat 

was nog maar een beginopdracht.

De Wiskunde B-dag staat elk jaar weer garant voor krakende hersencellen, onderling discussiëren, gezucht en gezweet, zo goed 

mogelijk wiskundige redeneringen neerschrijven, tot nieuwe inzichten komen, af en toe een ‘eureka!’ en dit jaar ook balletjes in 

de lucht gooien. Tegen 16u begonnen de cijfers en de treinen (daarover ging de eindopdracht) te dansen voor de leerlingen hun 

ogen en was het tijd om af te ronden en alle verslagen in te sturen voor de wedstrijd. De Wiskunde B-dag, goed op weg om een 

klassieker te worden!

Thomas Maas (leerkracht wiskunde derde graad)
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Coronaproof après-skiën

Omdat niemand van ons in de krokusvakantie mocht gaan skiën, organiseer-

den we op school een coronaveilige après-skidag. Hoe fouter de kledij hoe 

beter! Uiteraard kon een anderhalve-meter-polonaise niet ontbreken 

wanneer er schlagermuziek klonk door de boxen van de Kiosk. 

Hoe leuk deze dag ook was, laten we hopen dat we volgend jaar weer 

echt op reis kunnen!

Micke Raats (coördinator tweede graad)

Week van de 
poëzie

Afkoelingsweek
Met z’n allen gingen we de week voor krokusvakantie de afkoelings-

week in, letterlijk en figuurlijk! Met deze leuke foto’s wilden we onze 

leerlingen een hart onder de riem steken.
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Ontwerpen in de les muziek

Lezing auteur Bjorn Van den Eynde
Op maandag 8 maart en woensdag 10 maart kwam Bjorn Van den Eynde spreken voor het

 tweede jaar. Hij is de schrijver van de tienerboekenreeks Team Mortis en tv-programma’s 

zoals Amika en Ghost Rockers op Ketnet. Hij vertelde met veel passie over zijn werken als

auteur en regisseur en over het proces van het schrijven van een verhaal. We hebben ook 

verschillende fases in een film besproken, dat was heel interessant! 

Hij heeft veel tips gegeven en onze vragen beantwoord. Op het einde van de voorstelling

 heeft hij ook tijd genomen om boeken te signeren. We vonden het leuk om een auteur in 

onze school te mogen ontmoeten!

Louise Smout en Margot Hermans (2CL)

Talent in huis
Het lijdt geen twijfel dat onze leerlingen veel talent in huis hebben. Wat een plezier om hiervan te kunnen genieten tijdens de les. Bedankt, Loïc, voor je prachtige gitaaroptreden op het einde van de online les Frans. 

Je maakte ons blij en gelukkig met je muziek!
 En ... belofte van een medeleerling maakt schuld. Een stukje Franse countrymuziek is op komst. Ik ben alvast ongeduldig.

Bernadette Verhaegen (leerkracht Frans vierde jaar)

Tijdens de afkoelingsweek kregen de leerlingen van 2B, 2D en 2F de opdracht om een kort muziekstukje te ontwerpen in het 

programma BeepBox. De leerlingen moesten een melodie ontwerpen en hierop een ritmische en een melodische variatie 

maken. Bob Dierckx uit 2BI zette de opdracht helemaal naar zijn hand en maakte een groovy klinkend stukje muziek. Scan de 

QR-code om het te beluisteren.

Katrien Van De Leur (leerkracht muziek tweede jaar)
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SexThing
‘Een jaar geleden werd ik door Child Focus gevraagd een theatervoorstelling

te maken over ‘sexting’: het versturen van seksueel getinte berichten of beelden 

via sociale media. En dan voornamelijk over hoe het uit de hand kan lopen.’ 

Aan het woord is regisseur Matthias De Paep van het theatergezelschap O’kontreir.

Het resultaat mag er zijn: een toneel dat jongeren aan het denken zet over de 

gevaren van sexting. Al onze vierdejaars bekeken het toneel, dit jaar weliswaar 

online, en tijdens de les godsdienst wordt er met hen verder over gepraat. Dat jongeren ex-

perimenteren met seksualiteit en grenzen, is een essentieel onderdeel van hun ontwikkeling. 

Doordat hun ‘online’ en ‘offline’ leven meer en meer met elkaar verweven geraken, is het niet 

meer dan  logisch dat dit experiment zich online verderzet. Daarom is het des te belangrijker 

dat onze jongeren hier open over kunnen praten zonder enig taboe of schaamte. 

Annelore Claeys (leerkracht godsdienst vierde jaar)

Persconferentie van de premier
Welkom allemaal op deze laatste persconferentie, op een nieuwe start, op een nieuw 

leven na Covid-19. Ik heb u als premier steeds nieuwe maatregelen moeten afkon-

digen en u telkens weer een stukje van uw vrijheid moeten ontnemen, maar nu kom 

ik eindelijk met goed nieuws. Maandenlang hebben we ons allen samen ingezet. 

Maandenlang hebben we mondmaskers gedragen, onze handen ontsmet en afstand 

gehouden. Afstand gehouden om niet alleen onszelf, maar vooral onze medemens te 

beschermen.

En we weten dat het niet makkelijk is geweest. Er zijn massaal mensen ziek geworden. 

We hebben afscheid moeten nemen van dierbaren. Financieel en mentaal is er veel 

geleden. Maar toch zijn we er samen als land doorgekomen. Ik denk aan de onvoor-

stelbaar grote inzet van het zorgpersoneel, de wetenschappers en onderzoekers die 

gezwoegd hebben in hun zoektocht naar een vaccin. Aan u. U heeft creatieve oplos-

singen gezocht, om thuis te werken of onderwijs te volgen, om onze economie draai-

ende te houden en elkaar te steunen, ook al was een warme knuffel niet mogelijk.

Laten we de verbondenheid, die we hebben gezien tijdens deze crisis, aanhouden. 

Laten we ook blijven genieten van de kleine dingen.

Beste mensen, hoeveel we ook geleerd hebben uit de hele situatie, ik kan u eindelijk 

zeggen dat er een betere tijd aangebroken is. Uw inzet heeft geloond. U hoeft zich 

niet langer zorgen te maken over bubbels en quarantaines.

Samen hebben we de curve naar beneden gekregen. Er zijn geen nieuwe besmet-

tingen gemeld. Elke dag met minder gevallen was een gewonnen veldslag, maar 

nu hebben we ook de oorlog gewonnen. Met trots kan ik u zeggen dat we het virus 

verslagen hebben. U bent allen opnieuw vrij om te zien wie u wilt en om te gaan waar 

u wilt.

Ik dank u, mijn landgenoten.

Claire Lauwers (6LWI7)

Speech, 
Speech, 
Speech!
Woorden inspireren, geven kracht,  

enthousiasmeren, zijn zalvend, zijn 

memorabel. Onze laatstejaars hebben 

kennis gemaakt met de kunst van de re-

toriek en hebben ze toegepast in diverse 

gelegenheidsredes: een jubileumfeest 

voor hun ouders of grootouders, een 

afscheidswoordje voor broer of zus die 

naar het buitenland vertrekt, de aftrap 

van een fondsenwervingscampagne 

voor ‘Kom op tegen Kanker’. Onze 

leerlingen gaven stuk voor stuk pareltjes 

van speeches die ons beroerden. Graag 

delen we er twee met jullie om van te 

dromen.

Leerkrachten Nederlands zesde jaar 
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Afscheidsrede voor meneer 
Corona
Geachte meneer Corona,

We zijn hier vandaag met z’n allen samen, speciaal voor u, om afscheid te 

nemen van uw kort maar krachtig bestaan.

U heeft een prachtig leven mogen leiden.

U heeft heel de wereld kunnen bezoeken zonder enig verblijf te moeten 

betalen.

U heeft in een mum van tijd iedereen naar uw hand kunnen zetten.

U heeft doorheen uw hele bestaan elke dag het nieuws gehaald.

Niemand deed u dat ooit voor.

Niemand was ooit zo machtig en zo krachtig als u.

Akkoord, uw leven is niet vlekkeloos verlopen en u kreeg te maken met veel 

tegenstand, maar ook ons leven stond op zijn kop. U hebt het ons niet altijd 

even makkelijk gemaakt. Maar kom, ik denk dat we dat wel allemaal wel snel 

zullen vergeten.

Wat we niet zullen vergeten, zijn de goede dingen die u ons heeft nagelaten 

en die u ons heeft aangeleerd.

U heeft ons geleerd dat we samenhorig moeten zijn.

U heeft ons geleerd dat we dankbaar moeten zijn voor de kleine dingen in het 

leven.

U heeft ons geleerd dat we moeten volhouden ook als het moeilijk is.

U heeft ons geleerd dat we samen veel sterker staan dan alleen.

Ondanks alle onzekerheden die u ons gebracht heeft, weet ik één ding zeker: 

u heeft ons leven voorgoed gewijzigd.

Geachte meneer Corona, we zullen u NOOIT vergeten!

Anouck de Ripainsel (6HW)

Online infodag
Op zaterdag 13 maart gaven we ons jaarlijkse 

infomoment noodgedwongen elk ‘vanuit ons kot’. 

Voor de gelegenheid zat iedereen in zijn zondagse 

outfit achter de pc om onze nieuwe leerlingen 

wegwijs te maken in onze school!


