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1 SEPTEMBER
“Op 1 september was ik wel wat zenuwachtig. Het was de eerste dag dat ik 

naar mijn nieuwe school moest gaan. Wie zouden mijn klasgenoten zijn? 

Zou ik er iemand van kennen? Gelukkig wist ik al wie mijn klastitularissen 

waren. Hen had ik al even gezien bij het ophalen van mijn boeken. De ken-

nismaking met de andere leerlingen viel heel goed mee. Het leken allemaal 

to� e meisjes en jongens. De voormiddag was dan ook snel voorbij. Bij het 

buitengaan werd het lied ‘Jerusalema’ gespeeld en werd er door de leerlin-

gen van het zesde jaar een applaushaag gevormd. Dat gaf wel een vreemd, 

maar leuk gevoel. Ik wist dat ik me snel thuis zou voelen op deze nieuwe 

school. Het schooljaar was alvast goed begonnen!”

Senne Cnaeps 1DL

“Mijn eerste weken in de middelbare school waren echt leuk! Ik heb al 

nieuwe vrienden gemaakt in onze klas. De klas zelf vind ik ook supertof: 

we zijn echt een hechte groep geworden! We hebben ook een klasgroep 

waarin veel berichtjes worden gestuurd en zo leren we elkaar nog beter 

kennen! Ik snap ook alles van de lessen en de leerkrachten zijn ook tof! Ik 

heb het dus echt naar mijn zin op RP!”

Margot Verhaeghe 1DL

“De eerste school dag was bijzonder. We moesten met een mondmasker 

naar school komen dat we alleen mochten afzetten op de speelplaats en 

tijdens de les LO. Het was wel wat raar om je leerkrachten en klasgenoten 

met een mondmasker te zien. Ik heb nieuwe klasgenoten in mijn klas die 

ik nog niet ken en het is wat moeilijk om die te herkennen. Ik vond het leuk 

om mijn vrienden terug te zien na een lange periode. Het was wel wat 

wennen dat we afstand van elkaar moeten houden. Ik ben blij dat we weer 

in de klas les krijgen want ik miste de klassfeer wel en het was niet zo mak-

kelijk om alles thuis te leren. Ik hoop dat we binnenkort weer normaal naar 

school kunnen gaan.” 

Joana Catarina Dias Almeida 2AM

Nieuwsbrief Y dec ’20
een greep uit onze activiteiten !

“De eerste schooldag was best wel spannend 

en anders dan anders … Ik had mijn vrienden 

en vriendinnen al lang niet meer gezien en 

het was leuk om elkaar eindelijk weer terug 

te zien. Het is wel erg raar om met een 

mondmasker in de klas te zitten en elke keer 

als we van lokaal moeten wisselen, alles te 

ontsmetten. Vooral de leerkrachten wisselen 

van lokaal, en wij blijven dan in onze klas. Het 

mondmasker mag op de speelplaats gelukkig 

wel af. We moeten de pijlen volgen die de 

richting aangeven en natuurlijk moeten we 

afstand houden.”

Noa Hoyberghs 2AM

“Op 1 september was ik wel wat zenuwachtig. Het was de eerste dag dat ik 

naar mijn nieuwe school moest gaan. Wie zouden mijn klasgenoten zijn? 

“De eerste schooldag was best wel spannend 
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Klasvormende dag 
eerste jaar

Wie graag naar school komt, kan al zijn talenten ontplooien. 

Om de eerstejaars zich helemaal welkom te laten voelen 

in hun klas en op school, organiseerden we een klasvor-

mende dag vol teambuildingsactiviteiten.

“We hadden allemaal een voorwerp meegebracht. In het 

begin van de dag toonden we dit om de beurt aan elkaar. 

We vertelden welke bijzondere betekenis dit voorwerp voor 

ons had. We deelden leuke, verdrietige en ook pijnlijke ver-

halen. Nadien was het tijd om te knutselen. We kregen onze 

eigen schoolfoto en mochten die versieren. Zo maakten we 

een grote verjaardagskalender die we ophingen in de klas. 

Ik interviewde een klasgenoot over deze activiteit. Wout zei: 

“Ik vond het leuk om te knutselen en mezelf te kunnen laten 

gaan”. Vroeger zagen we er wel wat anders uit natuurlijk … 

We kleefden een meegebrachte babyfoto op een tekening 

van ons hand. Zouden we onze klasgenoten kunnen her-

kennen op deze babyfoto’s? ’s Middags wandelden we naar 

de voetbalvelden in Hove om samen gezellig te picknicken. 

We speelden er nog vele spelletjes. We wandelden pas op 

het einde van de dag weer terug naar de school.”

Lex Waschke 1BIb

het einde van de dag weer terug naar de school.”

Lex Waschke 1BIb

Klasvormende dag 

Togobar 2020
Het enige o�  ciële startsein van het schooljaar is zoals 

elk jaar pas wanneer de deuren van de Togo-caravan 

opengaan. Het schooljaar kan dan pas echt beginnen! De 

Togo-bar opende voor het vierde jaar zijn deuren voor 

onze zeer warme en geëngageerde leerlingen. De Togo-

bar 2020 werd gebouwd door de Togo-leerlingen van het 

zesde jaar. Door hun ervaringen tijdens hun reis wilden ze 

iets terugdoen en engageerden ze zich voor hun vrienden 

in Togo.

Door de verstrengde coronamaatregelen is eten en pick-

nicken in openlucht meer dan aangeraden. Hierdoor was 

de Togo-bar nog meer dan anders de ideale plaats om te 

vertoeven met je vrienden.

De middag was weer een en al gezelligheid, waardoor de 

beperkte tijd steeds weer te snel verstreek. Ook al zaten de 

leerlingen hier op voldoende afstand van elkaar, door de 

warmte en sfeer voelde het alvast niet aan als de ver-

plichte 1.5 meter.

Gezellig samenzijn en het goede doel steunen, gingen 

weer hand in hand. Het doet ons enorm plezier dat Dieu-

donné, Roger en Gabriel ondertussen al geen onbeken-

den meer zijn in Hove. De afstand tussen Lomé en Hove 

werd weer aanzienlijk kleiner.

Het Togo-team

werd weer aanzienlijk kleiner.
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Peter- en meterdag
De peters en meters van het zesde jaar bundelden hun talenten en organiseerden zelf tot in de puntjes allerlei activiteiten om onze De peters en meters van het zesde jaar bundelden hun talenten en organiseerden zelf tot in de puntjes allerlei activiteiten om onze 

eerstejaars zich welkom te laten voelen op onze school. De eerstejaars werden écht door hen verwend.eerstejaars zich welkom te laten voelen op onze school. De eerstejaars werden écht door hen verwend.

“Op 9 september organiseerden de meters en peters van het zesde middelbaar een leuke dag voor ons. We deden van alles met “Op 9 september organiseerden de meters en peters van het zesde middelbaar een leuke dag voor ons. We deden van alles met 

onze meters en peters. Eerst speelden we wat spelletjes om elkaar te leren kennen. Dat was echt tof! Na een kleine pauze kwam onze meters en peters. Eerst speelden we wat spelletjes om elkaar te leren kennen. Dat was echt tof! Na een kleine pauze kwam 

het leukste. We splitsten ons op in twee teams. De eerste groep deed eerst cluedo, wat echt tof was. De andere groep deed een het leukste. We splitsten ons op in twee teams. De eerste groep deed eerst cluedo, wat echt tof was. De andere groep deed een 

escape room die supercool was. Daarna wisselden we om.  Om af te sluiten kregen we nog een zakje snoep. Alles bij elkaar was escape room die supercool was. Daarna wisselden we om.  Om af te sluiten kregen we nog een zakje snoep. Alles bij elkaar was 

het echt een topdag om nooit te vergeten. Heel erg bedankt aan Emma, Max, Marie, Alicia & Sébastien!”het echt een topdag om nooit te vergeten. Heel erg bedankt aan Emma, Max, Marie, Alicia & Sébastien!”

Tijn Kila 1BIa

Leren leren 
Tijdens de derde week van het schooljaar werden er in het eerste tot en met vijfde 

jaar één of twee lesuren besteed aan ‘leren leren’. In het eerste jaar lag de focus op 

planning, zowel week- als dagplanning, en op de 6-stappenmethode. In het tweede 

jaar gingen de leerlingen op zoek naar kernwoorden in teksten en ‘addertjes’ bij 

toetsvragen. In het derde jaar vertelde acteur Bruno Vanden Broecke in een 

beeldfragment hoe belangrijk herhaling is bij het inprenten van zijn teksten en op 

welke manier hij dat doet. Verder ontdekten de leerlingen dat iedereen een eigen, 

persoonlijke leerstijl heeft en dat de smartphone beter niet in de buurt ligt bij het 

studeren. In het vierde jaar gingen de leerlingen dieper in op manieren om te 

memoriseren. De curve van Ebbinghaus liet hen de noodzaak van herhalen inzien. 

In het vijfde jaar maakten de leerlingen kennis met ‘fi xed and growth mindset’. Je mindset t.o.v. talenten, vaardigheden en 

intelligentie blijkt namelijk belangrijk te zijn in je eigen leerproces. We hopen dat de leerlingen dankzij deze lessen weer 

een stap dichter zijn bij een goede studiehouding en -methode.

De werkgroep ‘leren leren’

Tijn Kila 1BIa

In het vijfde jaar maakten de leerlingen kennis met ‘fi xed and growth mindset’. Je mindset t.o.v. talenten, vaardigheden en 
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Dag van de sportclub

Uitstap naar het Zwin
          Op vrijdag 18 september maakten de vierdejaars van de  

           wetenschapsrichtingen een excursie naar het   

           beschermde natuurgebied het Zwin in Knokke-Heist.

     “De weergoden waren ons alvast goedgezind tijdens onze

      excursie naar het prachtige natuurreservaat het Zwin. Dit

      beschermde natuurgebied kent een grote

      verscheidenheid aan planten en dieren en is dus ideaal

      voor een groep wetenschappers in spe om te onderzoe-

ken. We werden ’s morgens vriendelijk onthaald door gepassioneerde gidsen met 

bolderkarren vol materiaal voor ons om in de voormiddag water- en bodemonder-

zoek te doen en planten te determineren. In de namiddag kregen we de gelegen-

heid om vogels te observeren en eveneens te determineren.

Ondertussen vertelden de gidsen ons heel wat boeiende informatie over het Zwin. 

Hun kennis van deze biotoop was werkelijk verblu� end, hun enthousiasme aanste-

kelijk en elke vraag werd uitvoerig en helder beantwoord. We tro� en het maar met 

deze mensen. Als toekomstige wetenschappers was het echt fi jn om met zo’n mooi 

onderzoeksmateriaal te mogen werken. Onze metingen zouden na controle door 

experten later ook mee gebruikt worden voor verdere wetenschappelijke studie.

Naast het puur wetenschappelijke aspect was het waarnemen van prachtige planten 

en vogels een adembenemende ervaring waar je alleen maar stil van kon worden. 

We hebben als mens een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur 

en onze ‘moeder aarde’. Laat dat misschien nog de sterkste gedachte zijn die wij van 

deze dag mogen meedragen.”

Zoë Portaels 4DI

          Op vrijdag 18 september maakten de vierdejaars van de  

           wetenschapsrichtingen een excursie naar het   

           beschermde natuurgebied het Zwin in Knokke-Heist.

     “De weergoden waren ons alvast goedgezind tijdens onze

      excursie naar het prachtige natuurreservaat het Zwin. Dit

      beschermde natuurgebied kent een grote

      verscheidenheid aan planten en dieren en is dus ideaal

      voor een groep wetenschappers in spe om te onderzoe-

ken. We werden ’s morgens vriendelijk onthaald door gepassioneerde gidsen met 

IKANDANI
Op 18 september werd 
er voor de leerlingen van 
het derde jaar een 
educatief toneelstuk opgevoerd genaamd ‘IKANDANI’.Het toneel werd opgevoerd met aandacht voor de coronamaatregelen die toen van kracht waren, wat wel een vreemd beeld opleverde: ie-dereen zat met een mondmasker op een stoel met telkens anderhalve meter tussen.

De twee acteurs, ‘specialisten’ op het vlak van faalangst en stress, lieten ons kennismaken met alle aspecten rond dit onderwerp, gaande van verschillende soorten stresskippen tot de slechtste manieren om met faalangst om te gaan.
De kern van het stuk was dat het geen schande is als je denkt dat je iets niet kan, dat je hulp mag vragen en dat je echt wel in jezelf mag geloven. Kortom: IKANDAWEL!

Louisa Van Overloop en Elise Verelst 3BL5

Dag van de sportclub

IKANDANI

Op woensdag 16 september was het ‘Dag van de sportclub’. Leerlingen mochten 

die dag in de outfi t van hun sportclub naar school komen. Heel wat leerlingen 

deden daar met plezier aan mee en zo liep de speelplaats vol met onder andere 

turnsters, voetballers, basketters, hockeyspelers, … Het is duidelijk dat onze school 

heel wat sportieve leerlingen telt. 

Daisy Ramoudt (leerlingbegeleider)Daisy Ramoudt (leerlingbegeleider)Daisy Ramoudt (leerlingbegeleider)Daisy Ramoudt (leerlingbegeleider)
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TRIP
Frank Van Erum liet de derdejaars ook dit jaar coronaproof ‘trippen’. In dit inter-

actief toneelstuk bracht hij de leerlingen iets bij over drugs en risicopreventie. 

Zelf voor mij was er een kleine bijrol voorzien als Johan. Het werd een verhaal 

vol verrassingen.       
Dean Smout (leerkracht wiskunde en fysica)Dean Smout (leerkracht wiskunde en fysica)

Start to Study 

Op donderdag 8 oktober was er een ‘Start to Study’-avond voor alle 

zesdejaars van onze school. Omwille van het coronavirus ging deze 

avond online door. Het doel van deze avond was om ons en onze 

ouders te informeren over de structuur van het hoger onderwijs en 

het belang van studieplanning en studiehouding. We kregen ook uit-

leg over studiepunten, leerkrediet, bachelor, master, graduaat, kortom 

over al het nieuwe dat het hoger onderwijs met zich meebrengt. We 

kregen ook de kans om enkele vragen te stellen, die dan werden be-

antwoord door sprekers van de KUL en de UCLL. Ikzelf vond dit zeer 

nuttig, zo kunnen we ons goed voorbereiden op onze studiekeuze

Jente Van Oosterwijck 6EMT

nuttig, zo kunnen we ons goed voorbereiden op onze studiekeuze

Studiekeuzedag
Ondanks corona is de studiekeuzedag voor de 
zesdejaars vlot verlopen. In de voormiddag heb-
ben we uitleg gekregen over academisch Neder-
lands en over wat we kunnen doen om een goede 
studiekeuze te maken. In de namiddag hebben 
enkele oud-leerlingen van RPH verteld over de 
studierichting die zij gekozen hebben en hoe zij 
deze ervaren. Het waren onder meer studenten 
politieke en sociale wetenschappen, rechten, 
biomedische wetenschappen en psychologie. 
Het was een boeiende en leerrijke dag die ons 
ongetwijfeld weer een stap dichter brengt bij een 
hopelijk goede studiekeuze voor volgend jaar.

Daphne Bakeroot 6LWi6

Luc Descamps
Jeugdschrijver Luc Descamps kwam bij ons op school vertellen hoe hij boeken schrijft. Luc Descamps is geen onbekende. 

Hij schreef al maar liefst 50 boeken. Waar haalt de man steeds opnieuw zijn inspiratie?

Het antwoord is eigenlijk bijzonder eenvoudig: hij haalt zijn inspiratie uit het dagelijkse leven en uit gesprekken met gewone 

mensen. Soms blijven daar dingen van hangen waar hij mee aan de slag gaat en waar dan misschien een boek van komt.

De schrijver vertelde dat hij zich erg inleeft in zijn personages. Hij probeert te denken zoals zij. Hierdoor kan hij goed beschrij-

ven waarom zijn personages doen wat ze doen of hoe ze zich voelen.

Luc Descamps schrijft vooral boeken voor jongeren. Hij hoopt dat hij door te schrijven de taal bij jongeren kan bevorderen 

en dat ze meer beginnen te lezen. Ik heb ook iets bijgeleerd, want ik wist niet dat Luc Descamps ook boeken schrijft om zijn 

lezers duidelijk te maken hoe bijvoorbeeld iemand met autisme zich voelt. Zo probeert hij moeilijke thema’s bespreekbaar te 

maken. Mij heeft Descamps in ieder geval overtuigd om zijn boek ‘En ik dan?’ wel te willen lezen. Het lijkt me een tof boek 

omdat het over vakantie gaat en bovendien is het erg herkenbaar omdat er veel dingen fout lopen, net zoals het bij mij soms 

ook mis loopt.

Jules Konings 3BE5

Jeugdschrijver Luc Descamps kwam bij ons op school vertellen hoe hij boeken schrijft. Luc Descamps is geen onbekende. 
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Rappen in de les MO
In de les MO kregen de leerlingen de opdracht om een rap te maken op basis 

van een krantenkop. Er waren veel to� e teksten en fl itsende uitvoeringen! 

Hierbij één selectie. 

                                                                                                  

APPARTEMENTSGEBOUW ONTRUIMD: BEWONER HAD FRIETKETEL LATEN 

AANSTAAN

Eee, moete na is iet wete

Der was een meske da een beke frieteke wou ete

Zakske open, frieteke derin

Frietketel aan en ze was goegezind

Ze pakte een frieteke in haar hand

Maar toen realiseerde ze: HET KOT STAAT IN BRAND

De brandweer stond weer heel snel paraat

Nog geen minuut daarna stonden ze in de straat

Ma bon, da maakt ni uit

Allé brandweer, komt ouwen otto na uit

De klus was weer snel geklaard

Maar voor de frietekes was het te laat

Een plummeke voor de brandweer hier

En wij pakken ons een extra glaske bier

Door: Nina, Fien, Lex en Madison 2A

Dag van de 
Jeugdbeweging
Op vrijdag 23 oktober was het ‘Dag van de 

Jeugdbeweging’. Jammer genoeg hadden  

de coronamaatregelen ook hierop een 

impact, aangezien verschillende leerlingen 

de ontbijtactie moesten missen. Vanuit de 

jeugdbewegingen was er wel een warme 

oproep om massaal hun verbondenheid te 

tonen door het dragen van het uniform. Katrijn, 

Rosalie en Cathérine van 1DL: “Wij vinden dit een 

leuke dag, omdat wij op deze manier kunnen 

laten zien bij welke jeugdbeweging wij zitten. 

Hopelijk kunnen we hierdoor ook anderen 

motiveren.” 

Evi Rutten (leerlingbegeleider)
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Evi Rutten (leerlingbegeleider)

Een tweede leven
 in Togo
Op 18 oktober gingen enkele collega’s vzw Togo Debout helpen om oud 

materiaal op te pikken van een woonzorgcentrum in Sint-Katelijne-Wa-

ver dat werd afgebroken. Spullen die in Togo niet makkelijk te verkrijgen 

zijn, zoals kasten, toiletten en spiegels, kunnen we zo een tweede leven 

geven in Afrika. Tijdens de Allerheiligenvakantie hebben we dit materiaal 

in de container geladen die door vzw Togo Debout elk jaar richting Togo 

wordt verstuurd.

Het Togo-team

LO in coronatijd



Op 24 oktober organiseerden we het grote afhaalmoment van onze 

wijnverkoop voor Togo. Deze dag staat in de boeken als een hoogdag 

voor ons groeiend en rijk Togo-project. Jullie deden ons jaarthema ‘het 

dak eraf/erop’ alle eer aan. Ouders, leerlingen en leerkrachten (ver)-

kochten massaal wijn en dat ontroerde ons ten zeerste! Regina doet 

het weer! We bereikten dankzij jullie engagement en steun een nieuwe 

mijlpaal. We kunnen jullie alvast mededelen dat we met deze wijnver-

koop een recordbedrag van 17.000 euro inzamelden voor ons geliefd 

project Ange, het opvangcentrum voor straat- en gevangeniskinderen 

in Togo.

Dankzij dit fantastische bedrag kunnen ze in Togo enorme stappen 

vooruit zetten. Alles wordt daar in gereedheid gebracht om het opvang-

huis in Djagblé helemaal af te werken. De cement wordt alvast gemaakt 

zodat dit opvanghuis een huis zal worden waar deze kwetsbare jon-

geren trots op zijn. Een huis met een huisnummer waar ze echt ‘thuis’ 

kunnen zijn. Niet alleen het dak gaat erop maar ook de varkensstallen in 

Ange worden gesloopt en de bouw van het gelijkvloers van het nieuwe 

slaapgebouw kan van start gaan. 

Met deze actie bouwen we alvast een brug van het geëngageerde Hove 

naar onze warme Togolese familie in Lomé.

Agbékaka of beter gezegd dankjewel! 

Het Togo-team

Het dak eraf/erop voor Togo


