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Voorts wil diezelfde overheid dat een school werk maakt van specifieke beleidsprioriteiten en onderwijsvernieuwingen, zoals 
ICT, BZL (= begeleid zelfstandig leren), taalbeleid, gelijke onderwijskansen. Wat opvalt, is dat die overheid zich meer en meer 
inlaat met de pedagogiek van de school en hierbij denkt dat elke leerling ‘maakbaar’ is.

Deze gedachte ligt ook aan de basis van de ‘oriëntatienota’ van de minister van Onderwijs, Pascal Smet, voor de hervorming van 
het secundair onderwijs, met als titel Mensen doen schitteren. Uit die nota blijkt dat de overheid in de toekomst zelf graag alles 
vastlegt, tot zelfs persoonlijke en sociale competenties. Is het de bedoeling om de scholen structuurmatig en ideologisch aan 
banden te leggen? Wil het ministerie de autonomie van het katholieke onderwijs inperken? 
In elk geval, hier gaat de overheid haar boekje te buiten want pedagogiek behoort tot het werkterrein van de scholen én is één 
van de hoekstenen van de vrijheid van onderwijs. Is de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs niet voor een groot deel te wijten 
aan de beleidsruimte die scholen toebedeeld krijgen en aan de invulling die scholen aan hun opvoedingsproject geven?

Beste ouders, beste leerlingen

Het is jullie allicht niet ontgaan. Te midden van twee feestmomenten, SBC10 en SBCulinair, kregen 
we het bezoek van de doorlichting. Een stresserend moment maar ook een kans om een stand van 
zaken op te maken: zijn we een goede school?

Geen eenvoudige vraag, want wat is een goede school? Volgens het ministerie van  
Onderwijs en bijgevolg de doorlichting is dit een school die beantwoordt aan decretaal  
vastgelegde verplichtingen, zoals het bereiken van de eindtermen, het correct aanwenden van de 
werkingsmiddelen, het naleven van veiligheidsvoorschriften. Kortom, een goede school is een 
school die de letter van de wet kent, toepast, realiseert.

Dit brengt ons terug bij de vraag: wat is een goede school? Dit is een school die dan niet alleen 
werk maakt van de letter van de wet, maar zich ook en vooral bekommert om de Geest van de 
wet. De invulling van die ‘Geest’ is de ware opdracht van de scholen.

Op het Sint-Bernarduscollege proberen we te werken aan een duidelijk omschreven en sterk 
gemotiveerd opvoedingsproject waarin scholing én algemene vorming centraal staan. Hierbij 
is een eigen huisstijl, een eigen cultuur van cruciaal belang. Elke school dient een ruimte te zijn 
waar leerlingen kunnen opgroeien tot jongvolwassen, waar ze mens kunnen worden - een school 
die leerlingen laat schitteren. Zo’n project is maar levensvatbaar als het gedragen wordt door 
alle personeelsleden, collegiaal, attent én voorbeeldig.

Zo zijn de ware waardemeters van goed onderwijs het pedagogisch project, de stijl ‘van het huis’, 
het welbevinden van alle betrokkenen, dit is van alle personeelsleden, ouders en bovenal alle 
leerlingen. Met de intentie om onze school tot een tweede thuis te maken voor onze leerlingen 
werken we aan de droom van onze school.
De bijhorende kerstwens en de volgende nieuwjaarsbrief mogen jullie sterken in onze droom. 
Graag wens ik jullie en allen die jullie dierbaar zijn een Zalig Kerstmis en een Gelukkig 2011, vol 
van vreugde, vriendschap en vrede.

T. Godefroidt
Directeur Sint-Bernarduscollege
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God

Mag 2011 vervuld worden van uw Heilige Geest, 
mogen wij allen ontvankelijk blijven voor het waaien van uw inspiratie 

en mogen we het vuur van elkaars enthousiasme niet blussen.

Mag 2011 overstromen van uw Liefde, 
mogen wij ons onuitputtelijk kunnen laven aan uw bron,

 de bron van het leven.
 Laat de maat van onze Liefde mateloos zijn 

zodat wij en al onze leerlingen mogen genieten van elkaars overvloed.

Laat ons ook erkennen dat liefde hard werk vereist
 en maak dat onze dagelijkse daadkracht én voorbeeldigheid 

onze intenties bewijzen.
 Wie in het spoor van Christus wil leven, 

 moet bereid zijn om zijn kruis op te nemen.

Mag 2011 een Goed jaar zijn. 
Laat ons beseffen en dankbaar zijn

 dat we dagelijks mogen delen in uw goedheid, 
laat ons het goede benoemen en uitspreken 

om het slechte minder kansen te bieden,
 laat ons het goede doen om het zelf goed te hebben.

Mag 2011 een evenwichtig jaar zijn, 
een jaar waar we positiefkritisch, vol engagement en betrokkenheid

 werk maken van een tweede thuis voor onze leerlingen.

Een jaar waar we in de storm van onze dagelijkse bedrijvigheid
 blijven op zoek gaan naar eenvoud, kalmte, schoonheid 

en mogen genieten van de nodige rust, reflectie en bezinning.

Zo kan dit jaar weer boeiend en verrijkend zijn, 
openen wij de poort naar een beetje meer geluk voor ons allen

 en vervullen wij de droom van Jezus van Nazareth:

Gelukkige mensen mogen worden in een gelukkige wereld.

T. Godefroidt
Directeur Sint-Bernarduscollege
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OP DE PLANK

CÎTO

Bij de zoektocht naar de identiteit van onze school ontdekken we 
dat, hoe mooi ook, een waterbekken weinig zin heeft als het leeg 
blijft. Het waterbekken moet inhoud krijgen. “Laat je vullen“ 
is dan ook de vierde opdracht die we op de achthoek plaatsen. 
Zorg voor inhoud, sta open voor alles wat op je afkomt, verruim 
je geest, neem op wat waardevol is. 

Wees kritisch zonder af te breken en laat je vullen met alles wat 
Jezus heeft voorgedaan. Word een waterbekken, niet alleen 
gevuld met kennis maar ook met liefde uit de Bron.

ONZE OOGAPPEL SUKHAL PARGI
De leerlingenraad en in het bijzonder LLR2 sponsoren 
maandelijks een Plan Kindje uit India. Onze oogappel 
heet Sukhlal Pargi, een jongetje van 5 jaar. Hij woont  
samen met zijn ouders en zussen in een huis opgetrokken uit  
modder. De watervoorziening is er erbarmelijk. De 
waterput ligt liefst twee kilometer van hun woning  
verwijderd! Als Sukhal een bezoek aan de dokter wil  
brengen dan kost hem dat meer dan twee uur stappen. De 
school ligt op een halfuur te voet.  

De leerlingenraad is ervan overtuigd dat de  
financiële steun het leven van Sukhal Pargi iets  
aangenamer kan maken. Om onze financiële bijdrage aan  
alleleerlingen kenbaar te maken en hen bewust te maken 
van een aantal zware problemen waar India mee te  
kampen heeft, zoals nood aan drinkbaar water, de  
schending van de kinderrechten en aids, zullen we op 
maandag 14 maart 2011 een Dag voor Verandering  
organiseren. Wat er die dag allemaal op het programma 
staat, verklappen we nu nog niet. We houden jullie verder 
op de hoogte via de wekelijkse info.
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FIETSCONTROLE KORT&KRACHTIG

De vierde actie Kort&Krachtig vond plaats op maandag 22 november 2010 van 7.30 tot 8.30 uur op het  
Tacambaroplein in Oudenaarde. Deze fietscontrole kadert in het zonaal veiligheidsplan van de politie en heeft 
de bedoeling om in de donkere periode van het jaar de jonge schoolgaande fietsers bewuster te maken van het 
belang van verlichting en reflectoren op hun fiets.
Voor deze actie werden achttien politiemensen en negen voertuigen ingezet. Ook veiligheidscoördinatoren 
van de Oudenaardse scholen verleenden hun medewerking. De procureur des konings kwam zich ter plaatse 
vergewissen van de toestand.

Er waren twee interventiepunten, namelijk centraal op het 
Tacambaroplein voor de fietsers die uit de Nederstraat en de  
Wijngaardstraat kwamen en op de parking voor het T-blok van het 
Sint-Bernarduscollege voor het verkeer dat uit de richting van de 
Beverestraat en de Stationsstraat kwam.
 
De politie controleerde 217 fietsen en schreef vijftig  
waarschuwingen uit. Dat betekent dat bijna 25% van de fietsen 
NIET in orde was met de verlichting/reflectoren.

DAG VAN SINTERKLAAS OP SBC

Beste Sint en Piet

Hartelijk dank voor de lekkere speculaas die we kregen in de klas. We waarderen het des te meer want we weten 
hoe moeilijk u zich heeft kunnen verplaatsen door het ongure weer. Hopelijk heeft u de sneeuw en de koude zonder 
al te veel kleerscheuren doorstaan. Ook over de middag 
werden we in de resto nog eens getrakteerd op lekkere 
chocolade. Echt een aangename verassing!

Veilige reis naar Spanje en tot volgend jaar voor meer  
lekkers….

Genietende leerlingen en blije leerkrachten van SBC
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DE VLAAMSE PRIMITIEVEN IN SPIEGELBEELD
Kunst, wetenschap en techniek hebben meer gemeen dan wel eens wordt gedacht en de belangstelling voor die relatie 
neemt nog toe. Leonardo da Vinci bijvoorbeeld was, naast een zeer begaafd kunstenaar, ook een ontwerper van heel 
wat toestellen en machines, die in die tijd weliswaar niet allemaal praktisch uitvoerbaar waren (de BBC liet onlangs 
vijf ontwerpen van zijn toestellen uitvoeren om na te gaan of ze werken en dat bleek inderdaad het geval).
Kunstenaar David Hockney verwekte enkele jaren geleden behoorlijk wat sensatie in de kunstwereld. Hij stopte twee 
jaar met schilderen, om zich toe te leggen op onderzoek naar het gebruik van optische hulpmiddelen door oude 
meesters. 
Tot dan toe werd aangenomen dat Vermeer halfweg de zeventiende eeuw één van de eersten was om optische  
hulpmiddelen te gebruiken. Hockney probeerde te bewijzen dat optische instrumenten al twee eeuwen vroeger dan 
gedacht wijd en zijd gebruikt werden. 
,,Schilderijen uit de renaissance’’, zo beweerde Hockney, ,,ogen zo realistisch, omdat ze geschilderd zijn met behulp 
van lenzen en spiegels.’’
Deze stelling vormt de rode draad doorheen De Vlaamse Primitieven in Spiegelbeeld, een tentoonstelling over optica 
die van 11 tot en met 20 januari in de filmzaal bezocht kan worden.
Aan de hand van een aantal interactieve proeven worden optische technieken uit de schilderkunst verduidelijkt. Ook 
moderne toepassingen van het gebruik van spiegels en lenzen worden belicht.

POSTERBEURS

De kaarten- en posterbeurs zit er weer eens op. Dankzij de vrijwillige hulp van tal van collega’s en van de  
leerlingenraden kon alles opnieuw zeer vlot verlopen. Van harte dank hiervoor!

Gedurende vijf middagen werd er voor € 2949,60 aan kaartjes 
en posters verkocht. Na aftrek van de transportkosten en de 
kosten voor Uitgeverij Muurkranten houden we zo een bedrag 
van € 959,58 als winst over. Ons verkoopcijfer gaat een beetje in 
dalende lijn. Mogelijke oorzaken: de crisis? Steeds minder leer-
lingen die ’s middags op school blijven? Het aanbod dat niet altijd 
echt vernieuwend is? … Maar als je in één week tijd goed € 1000 
kan verzamelen door kaartjes te verkopen, loont het toch nog 
altijd de moeite. We gaan dus door! 

€ 750 van onze winst gaat naar de actie van Welzijnszorg.  We bekijken hoe we het overige  bedrag aan zinvolle  
kleinere projecten kunnen besteden. Misschien nog eens de draad opnemen van een mosselfeest bij Poverello, voor 
kansarmen in Oudenaarde, … Alle suggesties hiervoor zijn welkom!
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OUDERCONTACT

Op zaterdag 29 januari is er op het Sint-Bernarduscollege een oudercontact. Dit vindt plaats in de sportzaal die 
je het best via de Meinaert kan bereiken. Op die dag zullen alle leerkrachten aanwezig zijn. 
Omdat we meer dan 1600 ouderparen verwachten, begrijp je ongetwijfeld dat dit oudercontact heel wat  
organisatorisch werk vergt. Mogen we je vragen het strookje achteraan deze nieuwsbrief zo nauwkeurig mogelijk 
in te vullen? Om praktische redenen kan je geen afspraak met meer dan drie leerkrachten maken.

Je kan die dag ook alle verloren voorwerpen bekijken, misschien vind je iets terug wat je zoon of dochter al lang 
geleden verloor. 

TOMBOLA

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit schooljaar een tombola. De opbrengst gaat volledig naar  
pedagogische investeringen. Zo kunnen we in de toekomst in de beste omstandigheden onderwijs en  
opvoeding aan onze leerlingen blijven aanbieden. 

In januari wordt de tombola opgestart en de trekking vindt plaats op 2 
maart 2011. Ook dit jaar zorgt de school voor een prijzenpot met waarde-
volle prijzen, met als hoofdprijs een laptop.
 
Uit het verleden weten we dat sommige ouders,  
meestal vanuit hun beroepsactiviteiten, willen  
meehelpen bij het samenstellen van de prijzenpot. Indien je 
op deze vrijblijvende vraag wenst in te gaan, vragen we ons  
hiervan - via het strookje achteraan de nieuwsbrief - op de hoogte te 
brengen.

KERSTVAKANTIE

De school is open op woensdagen 29 december en 5 januari,  
telkens van 9 tot 12 uur. 

Het CLB is open op maandag 27 december en vrijdag 7 januari. 
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SMAAK VAN DE MAAND
Elke maand houden we je graag op de hoogte van ons  
gezondheidsbeleid op school. We kunnen al vertellen dat 
vanaf januari prijsverlagingen worden doorgevoerd in de  
keuken. De soep wordt gratis aangeboden bij 
een warme maaltijd. Wanneer je enkel soep 
neemt, betaal je slechts € 0,50 i.p.v. € 0,70. De 
prijs voor een gezond dessert zoals fruit of  
yoghurt wordt ook beperkt tot € 0,50 

De eerste lesweek van januari wordt omgedoopt tot Week 
van de soep en dit om onze lekkere en goedkopere soep te  
promoten!

Maandag wordt een gezonde dag: zoals we ook al in de  
vorige nieuwsbrief meedeelden, worden die dag GEEN 
frietjes geserveerd. Vanaf januari staan bovendien enkel 
fruit en yoghurt op het menu als dessert.

Van harte proficiat aan Warre uit 1MOd, hij sleepte als  
winnaar van de wedstrijd voor het origineelste recept 
voor een broodje Bernardus een leuke prijs in de wacht.

Tijdens het keuzevak Gezond koken werden enkele 
Spaanse recepten uitgeprobeerd waaronder Brazo de  
gitano (zigeunerarm). Een dessert dat heel populair is in 
Barcelona op feestdagen. We willen je het recept voor 8 
tot 10 personen zeker niet onthouden. 

Smakelijk en veel bakplezier!

Ingrediënten voor de cake 200 g pure chocolade, 7 
eieren, gesplitst, 150 g fijne suiker, 1 el poedersuiker  
gemengd met 2 el cacaopoeder
Ingrediënten voor de vulling 300 ml slagroom  
(geklopt!), 1 theelepel rum

Bereiding Doe de chocolade in een pannetje en roer 
dat op lage temperatuur tot een glad geheel. Laat  
afkoelen. Klop met een elektrische mixer de  
eierdooiers en de suiker dik en lichtgeel, roer het  
chocolademengsel erdoor. Klop met een elektrische 
mixer de eiwitten en schep dit luchtig door het  
chocolademengsel. Schep het mengsel in een ingevette 
en met bakpapier beklede vorm en strijk de bovenkant 
glad. Bak de cake 15 tot 20 minuten bij 180 graden 
(voorverwarmen!) tot hij terugkeert als erop gedrukt 
wordt. Keer de cake op een schone theedoek die  
bestrooid is met cacao-suikermengsel. Laat wat  
afkoelen. Besprenkel de cake met de rum en smeer 
de slagroom erop. Rol de cake op, gebruik daarbij in 
het begin de theedoek als hulpmiddel. Wikkel hem 
in plasticfolie en leg hem tot gebruik in de koelkast. 
Serveer in plakken.

Afwassen hoort er nu eenmaal bij. Foto keuzevak “Gezond koken”.
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LEDENLIJST OUDERRAAD

LOP verkeer VCOV Schoolraad SBC-
raad

e-mail

Catharina Vandermeersch-Van Canneyt
Koningin Elisabethlaan 13, 9700 Oudenaarde
moeder van Irene (4GLb) & Astrid (1LAc)

Plaatsverv X Plaatsverv
Plaats-

verv
catharina.van.canneyt@skynet.be
c.vancanneyt@sachtleben.de

Willem Van Dijcke
Kalkstraat 6, 9700 Oudenaarde
vader van Lode (4GLa) en Nathan (2GLa)

X willem.van.dijcke@telenet.be

Cathy Couchement - De Vleeschauwer
moeder van Tasmien (5WEWI8 ) en Karlien (1LAc)

X cathy.devleeschauwer@skynet.be

Algemeen contact Ouderraad ouderraad.sbc@gmail.be

Thierry Godefroidt X thierry.godefroidt@sbcollege.be

Anne De Vleeschouwer anne.devleeschouwer@sbcollege.be

Ingrid De Smet ingrid.desmet@sbcollege.be

Peter Vandevyver peter.vandevyver@sbcollege.be

Cathy Camilleri-Claessens
Grandrieu 54, Frasnes-lez-Anvaing
moeder van Kenneth Claessens (5ECMTa)

X X info@georgeatwork.be

Peter Degraeve
Bellebroek 18, 9700 Oudenaarde
vader van Jolien (2MOb)

peter.degraeve1@telenet.be

Hilde De Wolf-Van Parys
Gansbeekstraat 10, 9680 Maarkedal
moeder van Floris (6ECMTb) en Remi (1MOf)

X X hilde.vanparys@yahoo.com

Ingrid Leyman-D’Espeels
Arsenaalweg 46, 9700 Oudenaarde
moeder van Nicolas (3WEa) en Ann-Sofie (2LAb)

X ingrid.despeels@gmail.com

Johan Dedoncker
Heurnestraat 323, 9700 Oudenaarde
vader van Wout (6ECWI) en Maaike Van Herzele 
(2MOe)

johan.dedoncker@pandora.be

Martine Reynaert-Van Hoecke
Hauwaart 48, 9700 Oudenaarde
moeder van Filiep (3WEc)

X martine_van_hoecke@hotmail.com

Didier Peeters
Omgangstraat 16, 9750 Zingem
vader van Cedric (5HUWEa)

peeters.hellebaut@skynet.be

Aleida Moerman - Van Gansbeke
Reytstraat 251, 9700 Oudenaarde
moeder van Joachim Moerman (1LAa)

aleida.van.gansbeke@telenet.be

Annick Van den Bulcke - Desmet
Doorn 19, 9700 Eine
moeder van Tim (3LAc), Jonas (2MOb) en Laurens 
(1LAb)

annick-desmet@telenet.be

Sabine Eechout-Lamonte
Onderbossenaarstraat25, 9680 Etikhove
moeder van Michiel Eeckhout (1LAc)

sabine.lamonte@skynet.be

Ann Cottens-Deweer, Langestrat 44
8570 Anzegem
moeder van Xander (6HUWEa) en Quinten (1LAa)

ann.deweer@sknet.be

Stefan Van Campenhout
Ronssestraat 4, 9688 Maarkedal
vader van Laura (1LAc)

X svc@skynet.be
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SBCULINAIR: HARTELIJK DANK!
We bedanken alle bezoekers voor hun steun aan onze school. Dit jaar begroetten we 
2750 gasten waaronder 700 jubilarissen. De nieuwe formule in de sportzaal werd goed 
onthaald al misten sommigen de unieke sfeer van onze historische voorbouw. Het  
comfort om niet van zaal te moeten veranderen en de organisatorische vereenvoudiging 
lijken ons te overhalen om ook in de toekomst voor de sportzaal te kiezen.  

Heb je enkele opmerkingen of suggesties over dit SBCulinair-concept, dan kan je die  
altijd laten weten via info@sbcollege.be! Een extra woord van dank aan alle ouders en 
alle leerlingen die ons bij de organisatie hebben bijgestaan! Welke taak je ook  
uitoefende, iedereen gaf het beste van zichzelf en zo stonden we er als een sterk geheel!

 Nogmaals bedankt!
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WISKUNDE OLYMPIADE

FRANSE FILM
Op donderdag 27 januari gaan de leerlingen van  
de vijfdes naar Kinepolis Gent om er de Franse film Pars vite 
etreviens tard te bekijken. 

Het decor voor deze film uit 2007 is Parijs, waar 
een reeks mensen sterft ten gevolge van de pest.  
Politiecommissaris Jean-Baptiste Adamsberg komt  
erachter dat iemand de ziekte controleert en beslist wie er 
waar en wanneer sterft. 

Naast het meeslepende karakter van deze  
politiethriller biedt de film ook een uitstekende  
gelegenheid om kennis te maken met bepaalde wijken van de 
lichtstad die de leerlingen over enkele weken met hun eigen 
ogen zullen kunnen aanschouwen. 

We vertrekken om 9.30 uur en hopen terug te zijn rond 13 
uur. 

De kostprijs voor de activiteit bedraagt maximaal € 13. Het 
bedrag wordt vereffend via de schoolrekening. 
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CROSS
Uitstel betekende geen afstel voor de schoolcross. In oktober gooiden graafmachines, gebruikt voor de aanleg van 
een kunstgrasveld achter de stedelijke sporthal, roet in het eten van de loopklassieker op het SBC. Met de nodige  
vastberadenheid togen de LO-leerkrachten dan maar op zoek naar een nieuw tijdstip en bedongen ze dat de  
graafwerken gedurende een etmaal werden stilgelegd. Zo geschiedde. Op dinsdag 23 november liepen de leerlingen 
zich de longen uit het lijf. Proficiat aan allen die aan dit sportieve avontuur deelnamen! Bij de vijfdejaars leverde dit 
de volgende podia op:

1 Sofie Verstichelen  5LAWI6
2 Lissa De Coninck  5WEWI6a
3 Stefanie Peyskens  5ECMTa

1 Louis Vervaeke  5ECWE
2 Félicien De Cooman  5ECWI6
3 Pietjan Brys   5HUWEb
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VERKEERSEDUCATIE

In het secundair onderwijs heeft verkeerseducatie nog niet dezelfde 
positie als in het basisonderwijs. Vele jongeren komen pas opnieuw in 
contact met verkeersopleiding als ze het theoretische examen willen  
afleggen voor het behalen van een rijbewijs voor de bromfiets of de auto.

Met de invoering van vakoverschrijdende eindtermen verkeer en  
mobiliteit in januari 2002 is een eerste stap gezet om deze  
tekortkoming in de opleiding van deze verkeersdeelnemers weg te  
werken.

Ook de politie richt zich sinds enkele jaren tot de leerlingen van het  
secundair onderwijs want jongeren, ouder dan 12 jaar, worden zeer  
actieve verkeersdeelnemers. Zij moeten zich  
verder verplaatsen om naar school te gaan en hebben een 
druk sociaal leven dat tal van verplaatsingen met zich  
meebrengt. Het merendeel maakt dan ook gebruik van diverse  
vervoersmiddelen zoals de fiets, de bromfiets, het openbaar vervoer en 
uiteindelijk de auto.

Om onze leerlingen beter voor te bereiden om zich (alleen) in het verkeer te begeven, voorziet de politie  
infosessies voor alle klassen van het eerste, derde en vijfde jaar. De inhoud is telkens afgestemd op hun leeftijd en  
verplaatsingspatroon.

•	 Voor het eerste jaar is er een sessie “Alles i.v.m. de fietser.”
•	 Voor het derde jaar is er een sessie “Alles i.v.m. de bromfietser.”
•	 Voor het vijfde jaar is er een sessie “Alles i.v.m. snelheid.”

De sessie vindt plaats tijdens de lesuren gedurende de eerste drie weken van januari. Voor de precieze datum en uur 
verwijzen we naar de kalender.



Sint-Bernarduscollege 13

Heb jij gevoel voor humor én een vlotte tekenpen? Waag dan nu je kans! 

Voor alle leerlingen uit Oost- en West-Vlaanderen wordt een cartoonwedstrijd georganiseerd. Teken een cartoon rond 
een Latijnse of Griekse spreuk en misschien word jij uitgeroepen tot beste cartoonist van Vlaanderen! 

In de vorige editie was die eer weggelegd voor Bastien Gillon, leerling van onze school. Naast eeuwige roem, werd hij 
ook beloond met een mooie prijs! 

Het wedstrijdreglement:
•	 Je kiest een spreuk uit de onderstaande lijst. Voor elke graad is er een aparte reeks spreuken. Per graad worden 

drie tekeningen bekroond.
•	 Je tekent je cartoon op een originele manier (geen plagiaat) met de vrije hand of met behulp van een computer, 

op een A4- of A5-papier. De spreuk mag op de cartoon.
•	 Je schrijft je naam en je adres, samen met de naam en het adres van onze school (Sint-Bernarduscollege,  

Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde) op de ommezijde van je tekening. 
•	 Je bezorgt je cartoon voor de paasvakantie aan je leerkracht Latijn of Grieks. 
•	 Ook leerlingen die geen Latijn of Grieks volgen, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Zij laten hun cartoon 

via hun klassenleraar bezorgen aan een leerkracht Latijn of Grieks. 

De uitdrukkingen voor de derde graad:

CARTOONWEDSTRIJD KLASSIEKE TALEN

•	Timeo Danaos et dona ferentes (Vergilius) 
•	Credo quia absurdum (Augustinus/Tertullianus) 
•	Cogito ergo sum 
•	Oculi sunt in amore duces (Propertius) 
•	Nemo in amore videt (Propertius) 
•	Nil arduum volentibus (Horatius) 
•	In vino veritas (Horatius) 
•	Tantaene animis caelestibus irae? (Vergilius) 
•	O tempora, o mores! (Cicero)
•	A lingua stulta veniunt incommoda multa.

•	Dum spiro spero (Priapea) 
•	Omne ignotum pro magnifico est. (Tacitus) 
•	Festina lente (Augustus) 
•	Aquila non captat muscas (Erasmus: een adelaar vangt geen 

vliegen) 
•	Amantes amentes (Plautus) 
•	Nomen est omen (Plautus) 
•	Silent leges inter arma (Cicero) 
•	Quot homines tot sententiae 

Je kan ook voor een Griekse spreuk kiezen:

•	
•	Ken jezelf 
•	In niets teveel 

Veel plezier en succes bij het tekenen!
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KALENDER
ma 10/01

di 11/01 Tentoonstelling: “Vlaamse Primitieven” (t.e.m. 20 januari)
wo 12/01

do 13/01

vr 14/01

za 15/01

zo 16/01

ma 17/01 Inhaalproefwerken (indien nodig)
Start Tombola
16.00u: LLR3

di 18/01 Inhaalproefwerken (indien nodig)
wo 19/01 Inhaalproefwerken (indien nodig)

12.30u - 15.00u:Remediëringstesten
13.00u - 16.00u: Vlaamse Wiskunde Olympiade + Junior Wiskunde Olympiade (eerste ronde)

do 20/01 Inhaalproefwerken (indien nodig)
2de lesuur: 5ECWE: Verkeerseducatie door de federale politie
3de lesuur: 5GRWE-5LAWE-5GRWI8-5LAWI8: Verkeerseducatie door de federale politie
4de lesuur: 5HUWEa: Verkeerseducatie door de federale politie
7de lesuur: 5HUWEb: Verkeerseducatie door de federale politie
8ste lesuur: 5WEWI6c-5WEWI8: Verkeerseducatie door de federale politie

vr 21/01 Inhaalproefwerken (indien nodig)
2de lesuur: 5ECMTc1-c2-5HUWEc: Verkeerseducatie door de federale politie
3de lesuur: 5ECWI6-5ECWI8: Verkeerseducatie door de federale politie
4de lesuur: 5ECMTa: Verkeerseducatie door de federale politie
Vm: MST: Vaccinatie HPV

za 22/01

zo 23/01

ma 24/01 2de lesuur: 5ECMTb: Verkeerseducatie door de federale politie
3de lesuur: 5LAWI6-5GRLA: Verkeerseducatie door de federale politie
4de lesuur: 5WEWI6b: Verkeerseducatie door de federale politie
7de lesuur: 5WEWI6a: Verkeerseducatie door de federale politie
8ste lesuur: 5LAMT-5MTWI6-5MTWE: Verkeerseducatie door de federale politie 

di 25/01 13.30u: Overleg LLR3-directie
wo 26/01 12.30u-15.00u: Remediëringstesten
do 27/01 9.30u-13.00u: 5des: Franse film

5des: Europaclub: The Mobile Generation – deel 2: Vertrek naar Rodez (Frankrijk)
vr 28/01 1ste, 2de en 3de graad: Rapport

NIEUWSBRIEF 6
za 29/01 Oudercontact alle jaren
zo 30/01
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ANTWOORDSTROOKJESANTWOORDSTROOKJES

Naam: …………………………………………………......    Klas: …….....………. Nr: .............

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 10 januari 2011 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad NIET te verknippen? 

NIEUWSBRIEF
Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. (handtekening onderaan)

ANTWOORDSTROOKJE TOMBOLA

Ik, ........................................................................................................................, 

(bedrijf: …………………………………………………………………………........................................………………………..…………)  

tel: ........................................................................................................................................................................................

wil graag bijdragen tot de tombola door het schenken van volgende prijs:

...............................................................................................................................................................................................

	 wordt meegebracht naar de school (graag vóór 1 februari 2011)

	 wenst dat de prijs wordt afgehaald op het volgend adres: .....................................................................................

OUDERCONTACT
O     Wij komen naar het oudercontact van zaterdag 29 januari 2011 * 

	 bij voorkeur in de voormiddag (9.00u - 12.00u)*

	 bij voorkeur in de namiddag (13.30u - 17.00u)*

 en wens(en) volgende leerkrachten te spreken (noteer naam en vak aub):

 1. ....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................
O     Wij komen niet naar het oudercontact *
 *schrappen wat  niet past

Indien je meerdere kinderen op onze school hebt, wil dan hieronder de naam en de klas vermelden voor wie je ook 
een  strookje voor dit oudercontact hebt ingediend. 

 1. ....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................



SBCULINAIR


