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april 2011  3e jaar

NIEUWSBRIEF
Beste ouders, beste leerlingen

Door de late komst van Pasen hebben we dit schooljaar een uitzonderlijk KORT DERDE 
TRIMESTER. Kort en dus bijzonder gebald. In de zes tot zeven lesweken tot aan de proefwerken 
staan nog heel wat activiteiten en uitwisselingsprojecten op de kalender, hebben we oog voor 
de begeleiding van jullie kinderen met klassenraden en oudercontacten en staan ook het 
totaalspektakel en onze opendeurdag in de steigers! Kortom, een drukte van jewelste!

Dit is alvast één van de zaken die onze school kenmerken, een gezellige drukte ingegeven door 
het laaiend enthousiasme en het energieke engagement van onze personeelsleden.

Dit is misschien de reden waarom onze leerlingen de school nomineerden voor ‘DE STRAFSTE SCHOOL’, een wedstrijd 
van de zender MNM in samenwerking met het ministerie van onderwijs. Denk je ook dat het SBC in aanmerking komt? 
Dan kan je alvast je stem uitbrengen op de lijst met genomineerde scholen (zie www.mnm.be/cm/StrafsteSchool/
lijst en klik op Oudenaarde, Sint-Bernarduscollege). Iedereen kan stemmen, leerlingen, leerkrachten, familieleden, 
vrienden – en dit tot dinsdag 24 mei. Pas op: we hebben officieel drie scholen, Sint-Bernardus 1, 2 en 3. Je kan maar 
op één school per e-mailadres stemmen! Wil je meer informatie over wat er allemaal te gebeuren staat, dan kan je op 
de site van MNM terecht (bij Zoeken invullen: de strafste school).

Dat het SBC alvast een straffe school is, bewezen onder meer een dertigtal 
leerlingen uit onze derde graad. Op woensdag 4 mei palmden zij immers 
‘DE STREEKKRANT’ in! Ze stuurden de redactie wandelen en schreven 
zelf de hele editie vol. Het resultaat: een prachtige jongerenkrant, de 
hele streek bekeken vanuit de ogen van onze jongvolwassenen. Ze kozen 
hippe thema’s waarrond ze wervelende artikels  schreven. Chapeau!

Ook cultuur dragen we hoog in ons vaandel. Na het succes van de vorige jaren presenteren we op vrijdag 13 en zaterdag 
14 mei onze derde editie van het TOTAALSPEKTAKEL. Dit jaar geven leerlingen en personeelsleden het beste van 
zichzelf in een avondvullend programma met als titel ‘WHEN CLASSICS MEET POP’. Onder leiding van Luc Tjolle en 
Melanie Lelieur zijn de deelnemers al enkele maanden noest aan het repeteren om er opnieuw een memorabele show 
van te maken. Wat verderop in deze nieuwsbrief lees je er alles over!

Een week later, op zondag 22 mei, zetten we onze schooldeuren wijd open, want dan vieren we onze jaarlijkse 
OPENDEURDAG. Alle info daarover verneem je in een volgende nieuwsbrief die op woensdag 18 mei verschijnt, maar 
je kan de datum nu alvast aankruisen in de agenda.

Kortom, we lijken tijd te kort te zullen hebben. We troosten ons met de zalige gedachte dat tijd een vreemd iets is: 
niemand heeft er, maar iedereen kan er maken! 

Onderwijzen is niet de emmer volgieten maar een vuur aanwakkeren.

Wie laait van enthousiasme, zet de ander in vuur en vlam!
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OP DE PLANK

CÎTO
Met de laatste kerntaak maken we de achthoek volledig. Deze 
opdracht klinkt als een vaderlijke, goede raad: wees verstandig.

Neem verantwoordelijkheid op in verhouding tot je mogelijkheden. 
Hoe kan je immers goed zijn voor anderen als je voor jezelf slecht 
bent, hoe kan je overstromen als je zelf opdroogt? Je kan enkel blijven 
geven en delen als je zelf altijd opnieuw uit de Bron kan putten en je 
de kansen die je krijgt tot herBRONnen benut.

Nogmaals blijkt het belang van het beeld van het waterbekken om de 
dynamiek van de liefde te verantwoorden: “De liefde vraagt niet om 
je leeg te laten lopen, maar wel om anderen te laten delen van datgene 
waar je zelf van overloopt.”

CHEMIE EN BIOLOGIE OLYMPIADE

Naar goede jaarlijkse gewoonte namen ook dit schooljaar heel wat van onze leerlingen uit het 
vijfde en zesde jaar deel aan de wetenschappelijke olympiades.

In november 2010 waagden 25 leerlingen hun kans tijdens de eerste ronde van de chemie 
olympiade. Gemiddeld scoorden onze leerlingen 59 % wat overeenkomt met het Vlaamse 
gemiddelde. Twee leerlingen, Jan Brijs uit 6GRWI en Stijn Vantieghem uit 6WEWI, stootten 
(samen met 358 andere Vlaamse leerlingen) door naar de tweede ronde die plaatsvond in 
februari, waar ze een mooi resultaat behaalden. 

Ook bij de eerste ronde van de biologie olympiade (2 februari) was onze school goed vertegenwoordigd met 23 
deelnemers. Gemiddeld behaalden ze 43,5 % waarmee we beter doen dan het Vlaamse gemiddelde van 40 %. Jan 
Brijs behaalde 77 % waarmee hij zich tot de 42 beste van Vlaanderen mocht rekenen.

Zij deden op 16 maart aan de tweede ronde mee. Hiervoor kreeg Jan een heuse cursus te verwerken. Hij slaagde 
met brio want met 93,1 % behaalde Jan de hoogste score. Opnieuw studeerde Jan een cursus in en volgde hij een 
vierdaagse stage (theorie- en praktijklessen) tijdens de paasvakantie aan de universiteit van Antwerpen om zich 
voor te bereiden op de finale van afgelopen zaterdag 30 april. Hij nam het daarin op tegen 14 andere Vlamingen. Op 
zaterdag 28 mei vernemen we op de officiële proclamatie zijn resultaat.

Misschien treedt Jan in de voetsporen van oud-leerling Cedric Van de Bruaene, die vorig jaar als eerste finalist 
deelnam aan de Internationale Biologie Olympiade in Zuid-Korea. Als Jan erin slaagt die puike prestatie van Cedric 
over te doen, mag hij deze zomer van 10 tot en met 17 juli naar de Internationale Biologie Olympiade in Taiwan. We 
duimen voor Jan en tellen samen met hem nagelbijtend af naar de proclamatie op 28 mei!

Jan Brijs - 6GRWI
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ATLETIEK
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in de maand mei als apotheose van de lessen 
atletiek een heuse atletiekmeeting voor alle leerlingen van onze school.

Voor de eerste graad worden de aanwezigheden in de namiddag per klas gecontroleerd 
om 12.50 uur in de rij op de speelplaats. Voor de tweede en derde graad worden de 
aanwezigheden ‘s morgens per klas gecontroleerd om 8.25 uur op de speelplaats, voor de 
leerlingen van het derde jaar gebeurt dat zoals gewoonlijk in het klaslokaal van het eerste 
lesuur.

Alle leerlingen vertrekken onder begeleiding van de leerkracht richting voetbalstadion (atletiekpiste). Iedereen brengt 
zijn L.O.-kledij mee en kleedt zich ter plaatse om. Daarnaast zorgt iedereen ook voor reserve sportkledij, regenjasje 
bij slecht weer, degelijk sportschoeisel, eventueel douchegerief,… Geblesseerde leerlingen (met geldig doktersattest) 
worden ingeschakeld om mee te helpen in de organisatie.

Tijdens het afleggen van de werp- en springdisciplines worden doorlopend loopnummers afgewerkt (loopnummers 
hebben voorrang op de werp- en springdisciplines). In de loop van het atletiekgebeuren krijgt iedereen een frisdrank 
aangeboden.

Wij hopen op jullie sportieve inzet en op de nodige zelfdiscipline om van deze atletiekmeeting een geslaagde 
sportmanifestatie te maken.

maandag 9 mei
•	 voormiddag 6de jaar
•	 namiddag 1 MO a-b-c-e-i &1LA a-e

dinsdag 10 mei
•	 voormiddag 5de jaar
•	 namiddag 1 MO d-f-g-h & 1LA b-c-d

woensdag 11 mei
•	 2de-3de-4de lesuur: 3EC4a & 3EC5a &  
        3HUWEb 3LA b-c & 3WE b-c

donderdag 12 mei
•	 2de-3de-4de lesuur: 3EC4 b-c & 3EC5b &  
        3GL & 3HUWE a-c & 3LAa & 3WEa
•	 namiddag 2 MO a-c-e-g-j & 2LA a-b &  
        2GLb

vrijdag 13 mei
•	 voormiddag 4de jaar
•	 namiddag 2 MO b-d-f-h-i & 2LAc & 2GLa

FRANSE FILM
Als voorbereiding op het project Lentewiebels (zie ook elders in deze nieuwsbrief) wordt voor de lessen godsdienst 
en Frans de film Le huitième jour aan de derdes vertoond en besproken.De bedoeling van dit vakoverschrijdend 
initiatief is tweeledig: enerzijds de leerlingen inleiden in de wereld van de gehandicapten, anderzijds willen we hen 
laten kennismaken met de Franstalige film.

Deze aangrijpende film van Jaco Van Dormael uit 1996 biedt ons hiertoe alle kansen. De prent gaat over een ongewone 
vriendschap tussen Harry en George. Harry is een drukke zakenman, die problemen heeft met zijn vrouw en kinderen. 
George is een jongeman die lijdt aan het syndroom van Down. Hij ontsnapt uit zijn tehuis en gaat op zoek naar zijn 
moeder. Toevallig loopt hij Harry tegen het lijf. Eerst moet Harry niks van hem weten, maar daarna helpt hij hem 
zoeken naar zijn moeder. Harry ontdekt dat hij nog veel kan leren van ‘son copain George’.
In 1996 gaf de jury in Cannes de (gedeelde) prijs voor de beste acteur aan Pascal Duquenne (George) en Daniel Auteuil 
(Harry).

Op donderdag 12 mei wordt de film vertoond van 13.20 tot 15.50 uur voor 3EC4c, 3EC5b, 3HUWEa, 3LAa en 
3WEa.

Op vrijdag 13 mei kijken 3EC4b, 3GL, 3HUWEb, 3LAb en 3WEc van 10.30 tot 13 uur en van 13.20 tot 15.50 uur 
is het de beurt aan 3EC4a, 3EC5a, 3HUWEc, 3LAc en 3WEb. Alle vertoningen vinden plaats in de filmzaal en zijn  
gratis.
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TOTAALSPEKTAKEL
Na het succes van vorig jaar presenteert het Sint-Bernarduscollege haar derde editie van het Totaalspektakel. Dit 
jaar zullen leerlingen en leerkrachten het beste van zichzelf geven in een avondvullend programma met als titel 
WHEN CLASSICS MEET POP.

Een dynamisch orkest, zangers, dansers, toneelspelers en solisten laten je wegdromen bij bekende en minder 
bekende deuntjes. Een drumbattle door leerlingen zal de sporthal in vuur en vlam zetten. En natuurlijk zijn enkele 
verrassingsacts niet uitgesloten.

Wie geïnteresseerd is om zoon- of dochterlief op vrijdag 13 of zaterdag 14 mei, telkens om 20 uur, te zien schitteren 
op het podium in onze sporthal of wie graag gewoon geniet van een verrassende cultuurreis, schrijft zich in via 
de antwoordstrook achteraan deze nieuwsbrief. Aarzel niet, want het aantal plaatsen is beperkt. Gelieve bij de 
inschrijving de dag van het concert en het aantal plaatsen te vermelden.

De toegangsprijs bedraagt 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Voor en na de voorstelling kan je rustig 
genieten van een drankje aan democratische prijzen. Wij rekenen alvast op jouw enthousiaste aanwezigheid.

De opbrengst van het Totaalspektakel zal dit jaar  
integraal aan de DAMIAANACTIE worden geschonken!

BROUWERIJBEZOEK
Het leerplan van de lessen chemie beveelt aan om te werken met ‘stoechiometrische reactievergelijkingen uit andere 
schaalniveaus’. Als voorbeeld geven ze hierbij de omzetting van sachariden tot alcohol. Voorts hebben we oog voor de 
technische realisaties uit de industrie en brengen we die in verband met de bestudeerde chemische concepten.
In het kader van bovenstaande doelstellingen zullen we met de wetenschappelijke richting dan ook een bezoek 
brengen aan de Brouwerij Cnudde in Eine.

Dit bedrijfsbezoek vindt plaats op maandag 9 mei (3 WEb), op donderdag 12 mei (3 WEc) 
en op vrijdag 13 mei (3WEa) in de namiddag. De leerlingen krijgen de kans om hun lunch 
te nuttigen tijdens het 5de lesuur. Om 13 uur verzamelen we aan de Meinaert en vertrekken 
we per fiets naar de brouwerij.
Daar aangekomen zal brouwer Lieven Cnudde een rondleiding geven. Hij zorgt voor een 
professionele uitleg over het brouwproces. Als aflsuiter is een kleine degustatie voorzien. 
Daarna keren we terug zodat we om 16 uur op school zijn. Leerlingen die in de omgeving van 
Eine wonen, kunnen vanaf de brouwerij met de fiets naar huis vertrekken. Dan moet wel het 
strookje achteraan deze nieuwsbrief ingevuld worden.

Dit bedrijfsbezoek is gratis.
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LENTEWIEBELS
“Lentewiebels” is een project van het Sint-Bernarduscollege voor mensen met een handicap. Door de enthousiaste 
reacties van onze leerlingen wordt deze spelhappening ook dit jaar herhaald.

Het project verloopt in drie fasen :
•	 Aan de hand van een video worden de leerlingen voorbereid tijdens de lessen godsdienst.
•	 Een spelhappening in het domein De Ghellinck, voorbereid door de leerlingen van het vijfde jaar (vrije ruimte – 

bewegingsagogiek).
De planning
•	 op donderdag 19 mei voor 3WEa, 3Lab, 3EC4c, 3HWa, 3GL, 3Web, 3HWb, 3EC4b

 in samenwerking met o.a. M.P.I.G.O. (Oudenaarde), De Kruiskouter (Kruishoutem), Mariaheem (Beerlegem), 
Heuvelheem (Wannegem-Lede), BuSO De Einder (Oudenaarde), Zonnehoeve (Eke).

•	 op vrijdag 20 mei voor 3EC4a, 3LAa, 3LAc, 3HWc, 3EC5a, 3WEc, 3EC5b
in samenwerking met o.a. Mariaheem (Beerlegem), Heuvelheem (Wannegem-Lede), Home Charles Vanneste 
(Estaimpuis), Levensblij (Oudenaarde), De Regenboog (Oosterzele), M.P.I.G.O. (Oudenaarde).

De week erna volgt een nabespreking tijdens de les Nederlands of godsdienst.

De organisatie gebeurt met medewerking van het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem en Inclusie Vlaanderen 
vzw, afdeling Oudenaarde-Ronse.

praktische richtlijnen

•	 De leerlingen komen die dag met de fiets naar school. De fietsen worden in de fietsrekken achter het H-blok 
geplaatst. Bij het belteken wordt verzameld in de turnzaal. Daar worden de groepjes ingedeeld. Onder 
begeleiding vertrekt men met de fiets naar domein De Ghellinck.

•	 ’s Middags voorzien wij voor de leerlingen broodjes met barbecueworsten. Niemand hoeft dus een lunchpakket 
mee te brengen. Elke leerling krijgt ook een drankje. Bijkomende drankjes kunnen ter plaatse aangekocht 
worden voor 0,50 euro (voorzie pasmunt!).

•	 Er is ook muzikale animatie tijdens de middagpauze.
•	 Een bijdrage van ± 4 euro zal via de schoolrekening vereffend worden.
•	 Om 15.50 uur zijn we terug op school.

Wie in de buurt van domein De Ghellinck woont, kan om 15.50 uur rechtstreeks naar huis rijden, mits een 
schriftelijke toelating van de ouders, die ’s morgens wordt overhandigd aan de begeleidende leerkrachten.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit project een enorme uitdaging is. Wij hopen dat het een zinvol initiatief en een 
verrijkende ervaring mag zijn voor al onze leerlingen van de derdes.
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KALENDER
vr 06/05 Inhaalproefwerken (indien nodig)

1ste, 2de en 3de graad: Rapport
NIEUWSBRIEF 9
16.00u-18.00u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest
Soirée Deluxe: Activiteit Mini-onderneming 2 (filmzaal)

za 07/05 10u-19u: Minivoetbaltornooi: Activiteit van mini-onderneming 3 (sportterrein en sportzaal)
Soirée Deluxe: Activiteit Mini-onderneming 2 (filmzaal)

zo 08/05
ma 09/05 12.10u-16.00u: 3WEb: Bezoek brouwerij

16.00u-17.30u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest
di 10/05 16.00u-17.30u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest
wo 11/05 2°-3°-4°u: 3EC4a-5a-3HWb-3LAb-c-3WEb-c: Atletiek

12.15u-14.30u: SBC-raad
do 12/05 2°-3°-4°u: 3EC4b-4c-5b-3GL-3HWa-c-3LAa-3WEa: Atletiek

Middagpauze van 12.10u-13.20u: 3EC4c-5b-3HWa-3LAa-3WEa
12.10u-16.00u: 3WEc: Bezoek brouwerij
13.20u-15.50u : 3EC4c-5b-3HWa-3LAa-3WEa: Film “Le Huitième Jour” Filmzaal

vr 13/05 3°-4°-5°u : 3EC4b-3GL-3HWb-3LAb-3WEc: Film “Le Huitième Jour” Filmzaal
12.10u-16.00u: 3WEa: Bezoek brouwerij
Middagpauze van 12.10u-13.00u: 3EC4a-5a-3HWc-3LAc-3WEb
13.20u-15.50u : 3EC4a-5a-3HWc-3LAc-3WEb: Film “Le Huitième Jour” Filmzaal
13.30u-16.00u: Generale repetitie Totaalspektakel SBC
1ste en 2de graad: Rapport
20.00u: Totaalspektakel: WHEN CLASSICS MEET POP

za 14/05 20.00u: Totaalspektakel: WHEN CLASSICS MEET POP
zo 15/05

ma 16/05
di 17/05
wo 18/05 NIEUWSBRIEF 10
do 19/05 3EC4b-4c-3GL-3HWa-b-3LAb-3WEa-b: Lentewiebels
vr 20/05 3EC4a-3EC5a-5b-3HWc-3LAa-c-3WEc: Lentewiebels

19.00u: Inschrijfmoment voor broers en zussen van onze leerlingen
za 21/05
zo 22/05 Open dag
ma 23/05
di 24/05 13.10u: LLR2
wo 25/05
do 26/05
vr 27/05 1ste en 2de graad: Rapport
za 28/05
zo 29/05
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ANTWOORDSTROOKJES
Naam: …………………………………………………......    Klas: …….....………. Nr: .............

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 9 mei 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 TOTAALSPEKTAKEL

Wij zullen met ........ personen aanwezig zijn op de cultuuravond WHEN CLASSICS MEET POP op

	 vrijdag 13 mei om 20 uur

	 zaterdag 14 mei om 20 uur

BROUWERIJBEZOEK

Ik geef mijn zoon / dochter, de toestemming om na het bezoek vanuit de Brouwerij Cnudde in Eine met de fiets 

naar huis te vertrekken op ……………….….. mei 2010.


