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april 2011  4e 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



Sint-Bernarduscollege4

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 van 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!
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HERINNERING  OUDERCONTACT
In de vorige nieuwsbrief stonden we al stil bij de studiekeuzebegeleiding 
voor de leerlingen uit het tweede jaar en het daaraan gekoppelde 
oudercontact. Graag herinneren we jullie langs deze weg nog eens aan de 
data van dat oudercontact:

dinsdag 17 mei voor 4EC4a-4EC5-4GLa-4GLb-4HWb-4LAa-4WEc 
maandag 23 mei voor 4EC4b-4HWa-4HWc-4LAb-4LAc-4WEa-4WEb 

Wie zich hiervoor inschreef, verneemt het precieze uur van verwachte 
aanwezigheid via zoon of dochter. We herhalen ook nog eens dat er om 
17.45 en 18.45 uur een algemeen infomoment is waarop de directie uitleg 
geeft bij de lessentabellen van de tweede graad en waar je de kans hebt 
bijkomende vragen te stellen.

FRANSE FILM “LA PROMESSE”
In het kader van de lessen Frans kijken de vierdes op maandag 
9 mei (4EC5-4HUWEa-4HUWEb-4LAc-4WEa), dinsdag 10 mei 
(4EC4b-4HUWEc-4LAb-4WEb) en woensdag 11 mei (4EC4a-
4GLAa-4GLb-4LAa-4WEc) naar La Promesse van de Belgische 
regisseurs Jean-Pierre en Luc Dardenne. Op maandag en 
dinsdag vindt de filmvoorstelling tijdens het derde, vierde en 
vijfde lesuur plaats, op woensdag tijdens het tweede, derde en 
vierde lesuur. Voor de Waalse gebroeders betekende deze film de 
internationale doorbraak.

La Promesse vertelt het verhaal van de 15-jarige Igor. Zijn vader 
is, naast de baas van een netwerk van zwartwerkende migranten, 
huisjesmelker in een voorstad van Luik.  Igor moet, of hij dat 
nu wil of niet, zijn vader meehelpen om de zaak draaiende te 
houden. Zijn leven neemt een nieuwe wending aan wanneer één 
van de migranten, genaamd Hamidou, van een stelling valt en 
sterft. Vader Roger vreest immers dat zijn wanpraktijken aan 
het licht zouden komen en weigert Hamidou naar het ziekenhuis 
te brengen.

Net voor zijn dood, vraagt Hamidou aan Igor om voor zijn 
vrouw Assita en zijn zoon te zorgen.  Igor doet hem deze belofte, 
vandaar de titel van deze film.

De film snijdt actuele thema’s aan, zoals racisme en het leed van de vluchtelingen. De herkenbaarheid bij jongeren is 
groot omdat hij onder andere handelt over de hedendaagse consumptiemaatschappij. Tijdens de lessen volgt dan ook 
een uitvoerige nabespreking van de film. De vertoning is gratis.
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AMSTERDAM
Binnenkort gaan alle leerlingen van het 4de jaar op studiereis 
naar Amsterdam. Enkele weken geleden kwamen zij tijdens een 
informatiemoment op school al heel wat meer te weten over deze 
excursie. Zoals beloofd, volgen nu nog een aantal praktische afspraken.

Data:

donderdag 19 mei:  4LAb-4LAc-4WEa-4GLa-4EC4a-4EC5
vrijdag 20 mei: 4EC4b-4HWa-4HWb-4HWc-4WEb-4GLb-4LAa

Het vertrek is telkens voorzien om 5.30 uur. We verwachten de leerlingen 
dus stipt om 5.15 uur op het Tacambaroplein. De leerlingen mogen zeker hun identiteitskaart, leerlingenkaart, 
SIS-kaart en eventuele persoonlijke geneesmiddelen niet vergeten. Bovendien zijn een paar goede stapschoenen 
en (bij minder gunstige weersvoorspellingen) regenkledij sterk aanbevolen.

Wat het eten betreft, is het zo dat de bus ‘s ochtends zal stoppen in een baanrestaurant. Daar kunnen 
de leerlingen hun al dan niet zelf meegebrachte ontbijt verorberen. Wel wordt gevraagd om ter plaatse 
een consumptie te gebruiken. Eventueel kunnen de leerlingen ook een picknick meenemen voor  

’s middags. ’s Avonds zullen de leerlingen de gelegenheid krijgen om in 
de binnenstad een avondmaal te nemen.

De richtprijs voor deze studiereis bedraagt 40 euro. Dit bedrag wordt 
vereffend via de schoolrekening. Daarnaast is het ook aangeraden om 
wat zakgeld mee te nemen (25 euro moet hiervoor volstaan).

We voorzien onze terugkomst in Oudenaarde rond 23 uur, afhankelijk 
van de verkeersdrukte.

Ter info bezorgen we nog eens de drie reisprogramma’s, waarvan de leerlingen al op de hoogte werden gebracht.

Programma A:
•	 Voormiddag :  Arenastadion
•	 Middag :  Vrij stadsbezoek
•	 Namiddag :  Bezoek Van Goghmuseum, Baantjertocht, Boottocht op de grachten

Programma B:
•	 Voormiddag: Bezoek Rijksmuseum
•	 Middag:  Vrij stadsbezoek
•	 Namiddag: Bezoek Madame Tussaud, Baantjertocht, Boottocht op de grachten

Programma C:
•	 Voormiddag: The Dungeon
•	 Middag:  Vrij stadsbezoek
•	 Namiddag: Bezoek Anne Frankhuis, Baantjertocht, Boottocht op de grachten
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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 3°-4°-5°u : 4EC5-4HWa-b-4LAc-4WEa: Film “La Promesse” Filmzaal

12.15u-17.00u: 4HWc: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
16.00u-17.30u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest

di 10/05 3°-4°-5°u: 4EC4b-4HWc-4LAb-4WEb: Film “La Promesse” Filmzaal
16.00u-17.30u: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest

wo 11/05 2°-3°-4°u: 4EC4a-GLa-b-4LAa-4WEc: Film “La Promesse” Filmzaal
12.15u-14.30u: SBC-raad

do 12/05 16.00u-…: Repetitie Totaalspektakel SBC: Koor + Orkest (licht en geluid)
20.00u: Christen Forum

vr 13/05 Vm: 4des: Atletiek
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 17.00u-19.30u: Oudercontact 4EC4a-5-4GLa-b-4HWb-4LAa-4WEc
wo 18/05 NIEUWSBRIEF 10

8.30u-13.00u: 4EC5: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
4WEc: Vertrek naar Warschau Polen (internationaliseringsproject 3des 2009-2010)

do 19/05 8.30u-13.00u: 4EC4b: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
4EC4a-4EC5-4GLa-4LAb-c-4WEa: Amsterdam

vr 20/05 8.30u-13.00u: 4LAb-c: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
12.15u-17.00u: 4GLa: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
4EC4b-4GLb-4HWa-b-c-4LAa-4WEb: Amsterdam 
4des: Europaclub 2 - Comeniusproject “Equilibrium - balance between past, present and future”: 
Vertrek naar Baja Hongarije
19.00u: Inschrijfmoment voor broers en zussen van onze leerlingen

za 21/05
zo 22/05 Open dag
ma 23/05 12.15u-17.00u: 4GLb-4HWb-4LAa: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)

17.00u-19.30u: Oudercontact 4EC4b-4HWa-c-4LAb-c-4WEa-b
di 24/05 8.30u-13.00u: 4HWa: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)

6GRMT-6LAMT-6MTWI-6MTWE-6WEWIb: Daens en Boon in Aalst
13.10u: LLR2

wo 25/05 8.30u-13.00u: 4EC4a: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
4WEc: Terug uit Warschau Polen (internationaliseringsproject 3des 2009-2010)

do 26/05
vr 27/05 4des: Europaclub 2 - Comeniusproject “Equilibrium - balance between past, present and future”: 

Terug uit Baja Hongarije
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


