
Beste ouders, beste leerlingen 

De eerste kennismaking met nieuwe leerkrach-

ten, nieuwe medeleerlingen, nieuwe vakken, 

nieuwe lokalen… ligt achter de rug. Vermoede-

lijk zijn de potloden gescherpt, de boeken gekaft 

en wie weet… de eerste lessen geleerd, de eerste 

toetsen voorbereid. Voor we het goed en wel be-

seffen, zit het schooljaar stevig op de rails en 

wordt het nieuwe meer en meer vertrouwd. 

Ook nieuw op school, althans naar de buitenwe-

reld, is onze werkgroep CÎTO. Een vierletter-

woord, maar niet zomaar een woord. CÎTO staat voor Christelijke in-

spiratie voor Treffend Onderwijs en refereert naar de stad Cîteaux 

waar onze patroonheilige, Sint-Bernardus, als jonge knaap intrad. 

De werkgroep heeft als doel concrete initiatieven te nemen om het peda-

gogisch project van de school te ondersteunen. Zo ontstond vanuit CÎTO 

de leerstrip Op zoek naar inspiratie, alsook de wandeltocht doorheen 

onze historische gebouwen, het Pad der verwondering. Dit wandel-

pad wordt u trouwens nu zondag 12 september aangeboden naar aanlei-

ding van Open Monumentendag. U bent van harte welkom op het SBC 

tussen 10 en 17 uur. 

Treffend Onderwijs? Treffend in twee betekenissen: doeltreffend waar 

het de scholing betreft, kwalitatief onderbouwd, degelijk, hoogstaand 

onderwijs én  dieptreffend waar het de vorming betreft, onderwijs ge-

stoeld op enthousiasme, engagement en empathie, onderwijs gebouwd 

op Liefde… de liefde voor het vak, de liefde voor elk kind, de liefde voor 

de school, de liefde voor ons opvoedingsproject. 

De inspiratie voor dit diep- en doeltreffend onderwijs halen we onder-

meer uit de bijgevoegde tekst van Sint-Bernardus, met het prachtige 

beeld van het waterbekken.  

Hieruit heeft de werkgroep CÎTO acht kerntaken gehaald die op hun 

beurt samengevat worden in vier fundamentele waarden waar we in on-

ze school willen op voortbouwen. In elke nieuwsbrief laten we u kennis-

maken met één van deze acht kerntaken, voorgesteld op de acht hoeken 
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Wees verstandig en maak 
jezelf tot een waterbekken  

en niet tot een 
afwateringskanaal. 

 

Kijk eens naar een  
afwateringskanaal. 

 

Een afwateringskanaal loost 
het water onmiddellijk 

zodra het water binnenkomt. 
 

Bij een waterbekken is dat 
anders. Een waterbekken 

wacht  totdat  het  geheel  vol 
is. Dan pas begint het over te 

lopen. 
 

Een waterbekken deelt uit  
van eigen volheid 

terwijl het zelf gevuld blijft. 
 

Liefde vloeit over. Ze houdt 
voor zichzelf wat ze zelf 

nodig heeft. 
En wat ze heeft wil ze 

in overvloed hebben om rijk 
te kunnen zijn voor anderen. 

 

Kijk naar de bron!  
 

Kijk naar de bron 
zelf van het leven! 

 

Laat eerst jezelf vullen. Laat  
daarna wat de bron je nog 

meer geeft overvloeien naar 
anderen. 

 

Liefde stroomt over. 
 

Je leeg laten  lopen is niet 
wat de liefde vraagt. 

 

Voor wie kun je goed zijn als 
je voor jezelf slecht bent? 
Zie naar de bron van het 

leven.  
Vul eerst jezelf zoveel dat je 

overvloeit naar anderen. 
 

Dan zal ik graag  
genieten van jouw  

overvloed. 
 

(Bernardus - fragmenten uit de 18de preek 
over het Hooglied) 

Thierry Godefroidt, 

 directeur  
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van een waterbekken. De keuze 

voor deze symbolisch geladen 

achthoek is niet toevallig, maar 

meer uitleg zou ons heel ver lei-

den. Bij interesse kan je terecht 

in onze strip, op de bladzijden 

39 en 40. 

De eerste opdracht, dus de op-

dracht van deze nieuwsbrief, 

luidt: Kijk naar de bron, 

want LIEFDE is de bron van 

alles, liefde geeft diepgang en vaart. Het belang van het voorbeeld dat 

we hierbij willen volgen, wordt benadrukt en het voorbeeld bij uitstek 

blijft Jezus Christus. Kijk naar hoe Jezus het deed! 

Laten we dus niet alleen een leer- maar ook een levensschool vormen, 

waar we de Liefde centraal stellen. Laten we ons daarbij spiegelen aan 

ons toonbeeld bij uitstek, Jezus van Nazareth. Samen kunnen we dan 

werk maken van zijn droom: gelukkige mensen worden in een gelukki-

ge wereld. 



LEERLINGENRAADLEERLINGENRAADLEERLINGENRAADLEERLINGENRAAD    

Dit jaar organiseert de leerlingenraad een stadsspel voor alle leer-

lingen die zich inzetten voor onze leerlingenraad! Dit is een na-

middag waarop de leerlingen van het eerste tot en met het zesde 

jaar elkaar beter leren kennen om zo de communicatie tussen de 

verschillende graden te verbeteren. Wie dit jaar nog wil aanslui-

ten bij de leerlingenraad kan dit ZEKER nog doen! DUS.. aarzel 

niet en neem op woensdag 29 september deel aan ons stadsspel!  

Het programma ziet er als volgt uit: 

12.10 – 13 uur: eten in filmzaal (lunchpakket zelf meebrengen) 

13 – 15.30 uur: stadsspel (Oudenaarde) 

15.30 – 16.30 uur: werkgroepenvergadering op school 

16.30 – 18 uur: barbecue op school 

Zorg voor sportieve kledij en hou rekening met onze weergoden!  

 

 

 

Op vrijdag 15 oktober 2010 organiseert de leerlingenraad de Dag van de leerlingenraad. Wij 

zullen zorgen voor heel wat leuke activiteiten tijdens de speeltijd en tijdens de middagpauze. Voor 

het eerst zullen jullie 's 

avonds ook kunnen genieten 

van SBCinema. Het con-

cept, gebaseerd op drive in, 

bestaat uit een film die ge-

projecteerd zal worden op 

de hofbouw. Met deze on-

vervalste primeur wil de 

leerlingenraad zijn steentje 

bijdragen aan de  10 stunts 

van SBC10! Meer informa-

tie hierover kunnen jullie 

verwachten via smartschool 

en de digitale borden. 

  STADSSPEL  

  DAG VAN DE LEERLINGENRAAD & SBC CINEMA  



NACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNIS    

Op zaterdag 16 oktober vindt opnieuw de Nacht van de Duisternis plaats. Tijdens het evenement 
dat ondertussen een Vlaamse klassieker is, vragen de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Licht-
hinder en VVS (Vereniging Voor Sterrenkunde) aan gemeenten om zoveel mogelijk lichten te do-
ven. 

Met de Nacht willen de organisatoren gemeentebesturen en andere overheden aanmoedigen om 
in de toekomst meer structurele maatregelen te nemen om energie te besparen en lichthinder te 
beperken. 

In samenwerking met de VVS, afdeling Scheldeland, organiseren we voor het eerst een heuse ster-
renkijkavond op onze school. Gepassioneerde amateurastronomen brengen hun telescopen mee 
en laten elke bezoeker een blik werpen op nabije en verre hemelobjecten zoals de maan, onze pla-
neten en verder afgelegen voorwerpen zoals dubbelsterren, galaxieën en nevels. Afhankelijk van 
de omstandigheden worden ook waterraketten afgevuurd. Wie van het spektakel een droge keel 
krijgt, kan terecht in de bar. 

Uiteraard lichten we graag de werking van de VVS toe en stellen we een tentoonstelling op over 
ons heelal, ruimtevaart en amateurastronomie. Er lopen ook presentaties over uiteenlopende on-
derwerpen uit de wereld van astronomie en de ruimtevaart. Bij slecht weer voorzien we vervan-
gende activiteiten om je toch nog een beetje het wauw-gevoel te bezorgen. 

STERREN KIJKEN OP SBC  

 

 Nacht van de Duisternis – SBC-waarnemingsavond 

  zaterdag 16 oktober vanaf 19 uur 

Hoogstraat 30 

toegang gratis 

NACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNISNACHT VAN DE DUISTERNIS    



De ouderraad is een belangrijk overlegorgaan voor de school. We moeten erover waken dat we 
weten hoe ouders reageren en waaraan ze belang hechten om er - in de 
mate van het mogelijke - rekening mee te houden. Een kritische houding, 
kan de school verrijken. 

Het is dan ook van primordiaal belang dat onze groep opnieuw aangroeit 
en representatief is. De ouderraad van het SBC is op heel wat vlakken ac-
tief. Wij willen samen met de personeelsleden en de directie bouwen aan 
een goede school. Ieder jaar opnieuw zoeken wij mensen die zich hiervoor 
willen inzetten, maar omdat niet iedereen zich ’s avonds kan vrijmaken 
voor de vergaderingen van de ouderraad, zoeken we naast nieuwe ouder-
raadsleden ook ‘vrienden van de school’. Deze vrienden kunnen dan een 
helpende hand toesteken bij één of meer activiteiten van de school, den-

ken we maar aan SBC10, SBculinair, de Opendeurdag en zoveel meer. Op het einde van de 
nieuwsbrief kan u bij interesse het antwoordstrookje invullen. Alvast bedankt bij voorbaat! Voor 
meer uitleg over de ouderraad, surf naar www.sbcollege.be! 

De dienst studietoelagen organiseert een zitdag om ouders te 
helpen bij het invullen van hun aanvraag voor een studietoela-
ge. Deze zitdag gaat door in het AC Maagdendale, Tussenmuren 
17, 9700 Oudenaarde en dit op DONDERDAG 16 SEPTEM-
BER 2010 van 9u tot 12u (vergaderzaal 2e verdieping).  

 DE OUDERRAAD DUBBEL OP ZOEK 

 STUDIETOELAGEN - ZITDAG 

We rekenen erop dat elke leerling bij het eerste belteken om 8.25 uur op school is. De schoolpoort 
gaat dan in elk geval dicht. De lessen starten stipt om 8.30 uur. Vertrek dus ruim op tijd naar 
school zodat onverwachte omstandigheden (files, fietsproblemen …) geen stoorzender hoeven te 
zijn. 

Ook bij de leswissels wordt de nodige stiptheid van je gevraagd!  

Voor leerlingen van de derde graad geldt dat de pauze tussen de twee uren keuzevakken tien mi-
nuten duurt. Tijdens deze pauze wordt de school niet verlaten! Om 16 uur stipt start het laatste 
lesuur. 

Wie te laat komt, wordt door de ondersteuner of leerkracht naar het leerlingensecretariaat ge-
stuurd. Daar oordeelt de ondersteuner of je een geldige reden hebt en doet hij ook de verdere op-
volging.  

Maar vermijden is beter dan genezen! En alles start met de goede intentie! Succes! 

AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND: STIPTHEID 

Dit schooljaar doen we onze keuken ‘in eigen beheer’! Wat dit onder meer betekent, kan u vast-
stellen door één blik te werpen op onze menu’s van september. Tomaat-garnaal, Pangasiusfilet, 
lamsmedaillon… en op geregelde tijdstippen de topper van jaren: lasagne. En dat alles voor de-
zelfde prijs als vorige jaren! Bovendien heeft chef-kok, Kristien De Stoop, oog voor gezonde voe-
ding én zal ze ons meer dan eens verbazen met een verrassend element. Zo zal de week van de 
smaak … zeker in de smaak vallen! Te onthouden! En vooral: smakelijk! 

 GEEF JE OGEN DE KOST: JE ZAL ZE NIET GELOVEN 

KORT & KRACHTIGKORT & KRACHTIGKORT & KRACHTIGKORT & KRACHTIG    
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GEZONDHEIDGEZONDHEIDGEZONDHEIDGEZONDHEID    

HET MEDISCH ONDERZOEK 

Het schoolfruitproject is een prima aanzet om fruit te leren waarderen en om kinderen te stimule-

ren om dagelijks een stuk fruit te eten. De opzet van het project bestaat erin dat de leerlingen één 

dag in de week (op woensdag) tijdens de voormiddagspeeltijd een stuk fruit krijgen, vanaf begin 

oktober tot eind juni, gedurende een volledig schooljaar. In het totaal betekent dit een goeie 30-

tal fruitweken! Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind laten deelnemen (deelnameprijs € 8). De 

prijs zal via de schoolrekening per semester worden vereffend. Deelnemen is niet verplicht, maar 

misschien kunnen de niet-deelnemers solidair zijn en op de fruitdag ook alleen een stuk fruit 

meebrengen als tussendoortje? 

Een initiatief van:          Met financiële steun van: 

TUTTI FRUTTI 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die 
onderzoeken zijn verplicht. In het secundair onderwijs vindt dat onderzoek plaats in het eerste en 
derde jaar. In de kalender die bij elke nieuwsbrief zit, kan je nagaan wanneer jouw 
klas medisch schooltoezicht (MST) heeft. 

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen of je kan 
dat ook op een later tijdstip doen.  

Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden 
aan verbonden. Die vraag je best aan de directeur van je CLB. 

INENTINGEN  

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het 
‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om 
ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. Je wordt 
tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen ( welk spuitje je 
wanneer krijgt ). 

HOE CLB BEREIKEN ? 

Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde  

� 055 31 38 62  

� oudenaarde@vclbzov.be 

website: www.vclbzov.be 

Overzicht medische consulten 

1e kleuterklas  of 3/4 jaar 

2e kleuterklas 4/5 jaar 

1e lagere school 6/7 jaar 

3e lagere school 8/9 jaar 

5e lagere school 10/11 jaar 

1e secundair 12/13 jaar 

3e secundair 14/15 jaar 
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OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

  SPORTDAG 

De sportdag voor het derde jaar vindt plaats 
op donderdag 30 september. Een school-
sportdag vol actie, avontuur en variatie in de 
prachtige omgeving van provinciaal domein 
De Gavers in Harelbeke. Met zijn 184 ha 
groen en een plas van 53 ha leent deze groene 
long van het Kortrijkse zich uitstekend om 
een waaier aan  buitensportactiviteiten te be-
oefenen. 

De leerlingen zullen deelnemen aan 7 ver-
schillende activiteiten naargelang de groeps-
indeling. De leerlingen blijven de ganse dag 
bij hun klasgroep. 

 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN: 

 

Boomklimmen, hindernissenparcours, teambuilding, boogschieten, BMX, kajak, kano, speleobox, 
mountainbike, waterchallenge, streetsurf, oriëntatie, reuzekano… 

 

DAGINDELING EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

 

• Om 8 uur verzamelen alle leerlingen van het derde jaar op de parking van de Colruyt 

• Terug op school rond 16.45 uur 

• Lunchpakket meebrengen en eigen drank 

• In sportkledij; voldoende reservekledij (kan nat en vuil zijn), eventueel regenkledij, outdoor-
schoeisel met stevig profiel en reser-
vesportschoenen, handdoek 

 

De richtprijs van de sportdag bedraagt 24,5 euro 
(wordt afgerekend via de schoolrekening) 

 

Wij hopen er met z’n allen een aangename dag 
van te maken. Naast voldoende zonneschijn re-
kenen wij op de sportiviteit en inzet bij alle leer-
lingen, alsook op de nodige zelfdiscipline en de 
vereiste beleefdheid t.o.v. medeleerlingen, leer-
krachten en lesgevers-monitoren. 



OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    
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SPORT NA SCHOOL 

Ongeveer 500 leerlingen kochten vorig schooljaar een Sport-Na-School pas en konden op die manier voor 

weinig geld elke dag aan sport doen.  

 

Ook dit schooljaar krijgen jullie de kans om een SNS-pas aan te kopen voor Oudenaarde en Ronse. 

SNS wordt gecoördineerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso, in samenwerking met de sport-

diensten van Oudenaarde en Ronse, alle secundaire scholen en verschillende sportclubs uit de regio!  

 

Alle voordelen en van de SNS-pas, alle praktische informatie en het inschrijvingsstrookje vind je op Smart-

school in de map informatie LO.  

 

Je kan inschrijven door 25€ of 40€ te storten op rekeningnr: 443-5601551-04 (met duidelijke vermel-

ding van je naam en klas) 

 

Het strookje met het betalingsbewijs eraan vastgeniet geef je af op het leerlingensecretariaat  voor 17 

september!  Geen betalingsbewijs = geen SNS-pas!! 

 

Je SNS-pas wordt tijdig op school bezorgd.  

SPORT NA SCHOOLSPORT NA SCHOOLSPORT NA SCHOOLSPORT NA SCHOOL    



KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER    

  

zo 12-9 Open Monumentendag: Pad der Verwondering  

woe  15-9 12.30u-15.00u: Evaluatie vakantietaken  

do  16-9 

1ste lesuur: 3EC4c-3HWa-3LAa-3WEc: Startviering Kapel 
2de lesuur: 3EC4b-3HWb-c: Startviering Kapel 
3de lesuur: 3EC4a-3GL-3WEa: Startviering Kapel 
4de lesuur: 3EC5b-3LAc-3WEb: Startviering Kapel 
5de lesuur: 3EC5a-3LAb:Startviering Kapel   

vrij  17-9 Rapport  

vrij  24-9 Rapport  

di  28-9 13.10u: LLR2  

woe  29-9 Nm: Stadsspel: LLR1-2-3  

do  30-9 3des: Sportdag Harelbeke  

vrij  1-10 Rapport  

do  7-10 
Vm: MST: 3HWb  
Rapport  

vrij  8-10 10 jaar SBC  

zo 10-10 10.00u: Sint-Walburgakerk: Eucharistieviering met b isschop Monseigneur Van Looy  

di  12-10 Vm: MST: 3HWc  

woe  13-10 12.15u : Koepelraad LLR 1-2-3  

do  14-10 Vm: MST: 3EC4a  

vrij  15-10 
LLR: Dag van de LLR + SBCinema  
Rapport  
NIEUWSBRIEF 3 

za 16-10 Sterrenkijkdag  

ma 18-10 
Vm: MST: 3GL  
17.30u-19.00u: Oudercontact nieuwe niet-eerstejaars  

vrij  22-10 
LLR: Dag van de jeugdbeweging  
Rapport  

di  26-10 
1°-2°-3°u: 2 de graad: Schoolcross  

13.10u: LLR2  

woe  27-10 12.15u-14.30u: SBC-raad  

do  28-10 3des: Filmdag Kortrijk  

vrij  29-10 Rapport  

ma 1-11 Herfstvakantie t.e.m. zo 07-11-2010  

ma 8-11 Vm: MST: 3EC4c-3HWa  

di  9-11 19.00u: Kapel: Viering voor overleden familieleden van leerlingen en personeel  

do 11-11 Wapenstilstand 

vrij  12-11 Facultatieve vrije dag  





VOORNAAM LL:         KLAS:   3 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen.  

Handtekening ouder(s): 

 

 

Gelieve dit blad met strookjes ten laatste op maandag 13 september 2010 ondertekend aan de 
klassenleraar terug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  

STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2    

TUTTI FRUTTI 

 

………………………………………………………………..……. (naam ) uit …………………………..(klas) 

neemt deel aan het schoolfruitproject Tutti Frutti.  Voor slechts 8 euro geniet ik een volledig 
schooljaar elke woensdagvoormiddag van een stuk fruit.  Het bedrag wordt via de schoolrekening 
vereffend.  

OUDERRAAD - VRIENDEN VAN DE SCHOOL 

�  Ik wil lid worden van de ouderraad: vergaderingen (2-maandelijks), organisatie activiteiten (vb. vormings-
avond voor ouders), ondersteunen van activiteiten door de school of de leerlingen georganiseerd (vb. Open 
Deur, SB Culinair, Galabal …) 

�  Ik word vriend van de school en wil meewerken aan activiteiten maar geen vergaderingen. 

Graag antwoord voor 20 september 2010. 

Naam:  ___________________________________  Voornaam: __________________  

Straat:  ___________________________________  Nummer: __________________  

Postcode:  ___________________________________  Gemeente: __________________  

E-mail:   ___________________________________  GSM: ________________________  

Je kan ook je kandidatuur stellen om lid te worden van de ouderraad via mail:  ouderraad.sbc@gmail.com 



VOORNAAM LL:         KLAS:   3 

NAAM LL:           NUMMER: 

STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2    

OUDERCONTACT - KENNISMAKING 

� Wij wensen op maandag 18/10/2010  

tussen 17.30 uur  en 18.00 uur 

tussen 18.00 uur en 18.30 uur 

tussen 18.30 uur en 19.00 uur  

(schrappen wat niet past) 

een kennismakingsgesprek met:  

  ▪ ……………………………………………………………………… 

  ▪ ……………………………………………………………………… 

  ▪ ……………………………………………………………………… 

 

�  Wij zullen wachten tot de voorziene oudercontacten (eind december en eind januari) om op school met de leer-
krachten van onze dochter/zoon van gedachten te wisselen.  

STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2STROOKJES  SEPTEMBER 2    

Uw dochter/zoon werd tijdens de vakantie als nieuwe leerling(e) ingeschreven in onze school. 

Graag willen wij u de kans geven om bij het begin van het schooljaar kennis te maken met de directie, de leerlingen-
begeleidster en met enkele leerkrachten. 

 

Op maandag 18 oktober kunt u, indien u dit wenst, een gesprek hebben met hen. 

Wil hiertoe onderstaand strookje invullen. U kunt die avond de school bereiken via Hoogstraat 30. 

ENKEL VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN 

ENKEL VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN 

 

 

Indien u een herinneringsmail wenst te ontvangen betreffende deze activiteit, gelieve hier te noteren op welk mail-
adres u deze wenst te ontvangen. 

 

       @  


