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mei 2011

NIEUWSBRIEF
Beste ouders, beste leerlingen

Komende zondag, 22 mei, is het zover: onze OPENDEURDAG! Het spreekt voor zich dat jullie 
allen van harte welkom zijn op het Sint-Bernarduscollege. Onze deuren gaan open rond 14 uur!
Traditioneel verwelkomen we jullie via de toegang Meinaert. 

Van hieruit starten de rondleidingen voor onze toekomstige leerlingen en hun ouders. Tijdens 
deze wandeling leer je de school nog beter kennen en kan je tal van vaklokalen bezoeken, zoals 
onze open leercentra, de computerklassen alsook de totaal hernieuwde lokalen techniek. Je kan 
talrijke demonstraties bijwonen of even proeven van een lesje Latijn. 

En dat een school bij uitstek een LERENDE ORGANISATIE is of moet zijn, mag blijken uit enkele belangrijke 
aanpassingen!

Zo hebben we het aantal rondleidingen sterk uitgebreid zodat we de bezoekers in veel kleinere groepjes kunnen 
begeleiden.
Zo vermijden we zoveel mogelijk trappen want voor ouders met kleine kinderen zorgde dit soms voor problemen.
Zo hopen we nog meer leerlingen van de eerste graad te kunnen inschakelen in de organisatie want de ervaring 
leert dat zij een sterke bijdrage kunnen leveren bij het informeren van hun leeftijdsgenoten.
Zo worden het aantal decibels tijdens de rondleidingen beperkt…

Kortom, we doen er alles aan om er een gezellig namiddag van te maken. Laat ons hopen dat we samen kunnen 
genieten van zonnig weer. 

In de marge van deze nieuwsbrief maak ik graag kort ‘reclame’ voor twee uiteenlopende onderwerpen. Je vindt wat 
verderop bijkomende informatie.

Op maandag 20 juni vindt een infoavond plaats over gehoorschade, genaamd 
‘Eén en al oor’. Een aanrader van jewelste want ook onze jongeren worden (veel te) 
vaak aan geluidsoverlast blootgesteld!

Onze oud-leerling Wannes Destoop (HUWE 2004) dingt deze maand mee naar de 
Gouden Palm voor beste kortfilm op het filmfestival van Cannes. Wannes maakte 
‘Badpakje 46’ als eindwerk aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 
Gent. We duimen met hem dat hij met de hoofdprijs kan weglopen!

Thierry Godefroidt.

Leren is geen voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf.

Wie anderen begrijpt, verwerft kennis. Wie zichzelf begrijpt, wijsheid.
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OPENDEURDAG
SINT-BERNARDUSCOLLEGE 

De directie, leerkrachten en ondersteuners, de ouderraad en de 
leerlingen heten je op 22 mei 2011 van harte welkom op de opendeurdag.

Verwelkoming 
door de directie en leden van de ouderraad 

•
Onthaaltent

 Start rondleidingen 
Nemen van foto’s van leerlingen 6de leerjaar

•
OLC 2: computerlokaal

Doorlopend: reportage uitwisselingen in de 2de en 3de graad

•
S 010: computerlokaal

Doorlopend: fotoreportage van activiteiten in de 1ste graad
Voorstelling strip: op zoek naar Sint-Bernardus

Resultaten van de wiskunde, taal- en wetenschapsolympiades

•
OLC 1

Foto afhalen genomen bij de verwelkoming
Oud-leerlingenhoekje

•
Resto 2

Hart(elijk)ig welkom in onze nieuwe keuken

•
Grote Speelplaats

Voorstelling van de leerlingenraad.
SBC-fietsen en sport

•
D 001-D 002: techniek

Demonstraties door leerlingen 1ste jaar

•
Kapel

Doorlopend: fotoreportage pastorale activiteiten
Herdenkingshoekje en voorstelling: “Cîto”
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H 002 – H 004: voorstelling klassieke talen 
met proeflessen Latijn

om 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30 uur 

•
S 004: het gebruik van digitale borden

•
S 005: wiskunde-Frans-Nederlands

eerste graad

•
S 003: natuurwetenschappen 1ste graad

Natuurwetenschappelijke vorming waarbij de levende en 
de niet-levende natuur centraal staat

•
S 006: aardrijkskunde 1ste graad

Op verkenning in het eigen leefmilieu

•
S 002: geschiedenis

Een wandeling door het verleden

•
S 001: GOK

Gelijke onderwijskansen

•
Hofbouw
Infostand

•
Sportzaal

Inschrijvingen en leerlingenbegeleiding
•

Optredens op het podium

Vanaf 14.30 uur optredens door leerlingen op 
het podium op de speelplaats

ZONDAG 22 MEI
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WHEN CLASSICS MEET POP
TOTAALSPEKTAKEL IS KWEEKVIJVER VAN CREATIEF TALENT 

Klassiek(ers) en pop liepen elkaar het voorbije weekend in de SBC-sporthal tegen het lijf en dat draaide uit op een 
zinderende ontmoeting waarover nog lang nagekaart zal worden. When classics meet pop was dan ook de leidraad van 
de derde editie van het Totaalspektakel. Drijvende krachten Luc Tjolle en Melanie Lelieur, met in hun zog tientallen 
enthousiaste leerlingen en leerkrachten, bezorgden het zowel op vrijdag als zaterdag talrijk opgekomen publiek 
telkens een gevarieerd avondvullend showprogramma. Wie erbij was, zal kunnen beamen dat het Totaalspektakel een 
prachtige kijk biedt op de kweekvijver van creatief talent (muziek, beeld, woord, dans…) die het Sint-Bernarduscollege 
rijk is. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Damiaanactie. Van harte dank aan iedereen die voor of achter de 
schermen zijn/haar steentje bijdroeg en aan iedereen die met zijn/haar aanwezigheid de organisatoren een hart 
onder de riem stak!
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SBC NEEMT DE STREEKKRANT OVER
IMPRESSIES NA DE STREEKKRANT 
Aandachtige lezers keken vorige week ongetwijfeld verwonderd op toen ze De 
Streekkrant van 4 mei uit de brievenbus plukten. Het weekblad zag er dan ook net een 
tikkeltje anders uit dan gewoonlijk en daar zat het Sint-Bernarduscollege voor alles 
tussen. Onze school was door De Streekkrant immers uitverkoren om het redactionele 
heft in handen te nemen en met een ‘flashy’ jongereneditie op de proppen te komen. 
Aanbod waarop een kleine dertig leerlingen van de derde graad gretig toehapten. 

De krant werd een prachtig staaltje van hun creativiteit en journalistieke talent. 
Langs deze weg wensen we iedereen die zijn/haar steentje aan dit pareltje bijdroeg 
nogmaals van harte proficiat.

Het enthousiaste redactieteam schreef in onderstaande acrostichon hun indrukken 
weer na het verschijnen van ‘De Bruisende Streekkrant’. 
 

 I mpressionante impressies overweldigen mijn zintuigen
 M inimalisme kwam er niet aan te pas
 P rachtige ervaring
 R onduit leuk om iets nieuws te doen
 E en resultaat om trots op te zijn
 S amen schrijven aan een origineel project met een gemeenschappelijk doel
 S uperleerrijke ervaringen bij de vleet
 I k ben blij met het eindresultaat, een interessante en boeiende belevenis
 E igenwaarde en creativiteit botvieren
 S chitterend initiatief dat in de hele streek werd opgemerkt

 N iemand had durven dromen dat er in elk van ons een journalist zit
 A mai wat een unieke ervaring

 D it  is onze kans om te bewijzen waartoe we in staat zijn
 E lke week een streekkrant, maar deze is helemaal van ons!

 S amen de krachten bundelen voor een boeiende streekkrant 
 T evens was het een leuke ervaring
 R euzeleuk,  uitdagend, creatief: in een woord  
     de streekkrant
 E en ongelooflijk rijke ervaring om het werk  
     van echte journalisten over te nemen
 E nthousiasme zorgde voor een resultaat dat  
     gezien mag worden
 K eileuke ervaring die we niet zullen vergeten            
 K oppen b ij elkaar steken om samen artikels  
     te schrijven    
 R edactie gekaapt door bruisende redacteurs     
 A ctieve journalistiek maakt me heel energiek          
 N ihilisme is ons totaal vreemd    
 T egen ons redactieteam kan niemand op!!! 



Sint-Bernarduscollege6

SMAAK VAN DE MAAND
Onze leerlingen uit de vrije ruimte ‘koken’ zijn echte keukenprinsen en -prinsessen geworden. Gedaan met 
diepvriespizza’s, frieten van om de hoek en noodles uit de microgolf. Ze nemen zelf plaats achter het kookfornuis en 
toveren in een handomdraai een driegangenmenu tevoorschijn.

Dit schooljaar maakten onze leerlingen elke week drie verschillende gerechten klaar. Daarvoor werden altijd verse 
ingrediënten gebruikt. Er werd gezorgd voor variatie: een pastagerecht, een typisch Vlaams gerecht, een smakelijke 
soep of een heerlijk dessert. Eigenlijk voor ieder wat wils. 
Natuurlijk was het niet eenvoudig om een gerecht te koken dat iedereen lekker vond, maar verschillende smaken 
leren proeven is ook belangrijk. 

Dit nagerechtje was één van de toppers:

GEBAKKEN PEPERKOEK MET GEPOCHEERDE PEER EN  
SABAYON VAN CHOCOLADE

Ingrediënten voor vier personen:

2 peren (Doyenné, Williams)
4 schijven peperkoek
1 ei
1,5 dl melk
100 g kristalsuiker
100 g boter
3 eierdooiers
50 g suiker
1 dl zure room
20 g cacao

1. Schil de peren, halveer ze en verwijder het klokhuis. Pocheer de halve peren in suikerwater tot ze gaar zijn.
2. Meng een ei en een halve dl melk. Week de peperkoek een halve minuut in dit mengsel.
3. Smelt 50 g boter en bak de plakken peperkoek aan 2 kanten. Bestrooi met kristalsuiker en karameliseer aan 

2 kanten.
4. Klop een ‘ruban’ van 3 dooiers en 50 g suiker. Voeg de cacao toe en klop het dooiermengsel op met 1 dl melk 

op een zacht vuurtje. Blijf kloppen tot je een luchtige sabayon hebt van zo’n 60° C (de dooiers mogen niet 
koken, anders schift de sabayon).

5. Haal de pan van het vuur maar blijf kloppen tot de chocoladesabayon is afgekoeld. Spatel de zure room door 
de sabayon.

6. Leg de peer op de peperkoek, etaleer de sabayon ernaast.
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NIEUWS VAN DE MINIONDERNEMING
SBC-MINIONDERNEMING GENOMINEERD! 
Er kwam de voorbije week alweer schitterend nieuws uit de SBC-brievenbus gerold. Minionderneming Arte-vent 
is immers genomineerd voor de EROV MINI, dit is een award voor de meest creatieve minionderneming in Oost-
Vlaanderen. De award is een initiatief van Vlajo, een organisatie die talent creatief wil laten ontwikkelen en als 
mission statement de komende generatie van jongsaf aan vertrouwd maken met en aanzetten tot ondernemingszin, via 
initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, voor meer welzijn en welvaart in Vlaanderen heeft. Op 
woensdag 1 juni vindt in het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) in Gent de bekendmaking van de laureaten 
plaats. Leerkracht Eline Boterdaele en haar twaalf leerlingen van Arte-vent kijken reikhalzend uit naar de uitreiking 
van de award, maar onze pluim hebben ze nu al verdiend! Hun verslag lees je hieronder.

ARTE-VENT 
Eind april organiseerden we in hartje Oudenaarde een kunstgericht weekend. Een 
creatieve minionderneming bedenken is niet zo evident, daarom brainstormden wij 
vele donderdagnamiddagen. Uiteindelijk kwamen we tot dit concept: 

Ons kunstweekend, genaamd Arte-vent, zou een avond en een namiddag in beslag 
nemen. We gingen op zoek naar geschikte kunstenaars binnen onze school. We 
kozen voor verschillende invalshoeken. Ons enkel beperken tot schilderijen zou 
een minder geslaagd resultaat opleveren. Zo kozen wij voor de juwelen van Marieke 
De Vos, de beeldhouwwerken van Peter Bijls, antiek van Erwin Beké en de etsen 
en schilderijen van Willy Nachtergaele. Ten slotte gaven wij ook de kans aan een 
getalenteerde leerlinge, Karen van der Biest, om haar foto’s tentoon te stellen en te 
verkopen. Om deze kunstwerken tot hun recht te laten komen, gingen we op zoek 
naar een geschikte locatie. Daarom kozen we voor het oude stationsgebouw van 
Oudenaarde, een locatie met het nodige nostalgische karakter. 

Op 29 april was het eindelijk zover. We openden vrijdagavond de deuren met een receptie en ontvingen de vipgasten 
met een glaasje bubbels. Ook de burgemeester, Marnic De Meulemeester, en Karel Vos, coördinerend directeur van 
de scholengemeenschap van de Vlaamse Ardennen, waren aanwezig. Met achtergrondmuziek van een harpiste, ook 
een SBC-leerling, zorgden wij voor de nodige sfeer. Vanaf 21.30 uur werden de deuren geopend voor het grote publiek. 
Onze harpiste maakte plaats voor Ruth, een singer-songwriter van op onze school. Daarna gaven Band of Willies het 
beste van zichzelf tot we de deuren sloten. 

Zaterdag 30 april waren we terug van de partij. De bezoekers hadden de gelegenheid om de kunstwerken te bekijken 
en te kopen. Ook was er de mogelijkheid om Het pad der verwondering, een reis naar het verleden van het Sint-
Bernarduscollege, te bezichtigen. We zorgden voor vervoer van en naar het voormalige station. Wij boden de bezoekers 
heerlijk Sint-Bernardusgebak en koffie aan.

Ons weekend stond in het teken van de Kidiclowns, een organisatie die zieke kinderen animeert in het AZ Oudenaarde. 
Bijgevolg schonken wij onze totale opbrengst aan hen. 

Medewerkers:

Louise Hoffmann   Liesje Osselaer
Thomas Wuytens   Mathias Gistelinck
Delphine Van Den Daele  Robin Ardijns
Magali De Smet   Justine Van Steenbrugge
Lise Van den Bulcke   Brent Audooren
Nele Mortaignie   Stien De Meyer
Eline Boterdaele
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VARIA
ÉÉN EN AL OOR
Zomerfestivals, fuiven en evenementen staan niet alleen garant voor ontspanning 
en muziekplezier. Vaak worden onze oren er blootgesteld aan hard geluid.Een 
signaal voor de provincie Oost-Vlaanderen, die al vele jaren actief werkt rond 
gehoorschadepreventie, om de campagne Eén en al oor te ontwikkelen.

Zo vindt in Oudenaarde op maandag 20 juni een infoavond plaats over gehoorschade. 
Je krijgt er van experts ter zake alle informatie over geluidsoverlast, gehoorschade, 
wat je kan doen om het te voorkomen en over welke rol de provincie opneemt. Zo 
brengt ondermeer Peter Van de Veire zijn getuigenis.

Niet alleen jongeren zijn welkom, maar ook organisatoren van fuiven en evenementen, 
ouders, huisartsen, jeugddiensten,... kortom iedereen die meer wil te weten komen 
over deze problematiek.De infosessie start om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar inschrijven vooraf is wenselijk. 
Dat kan via www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/milieu/geluid/een_en_al_oor/index.cfm.

KORTFILM OUD-LEERLING GESELECTEERD VOOR  
FILMFESTIVAL CANNES

Het zijn niet alleen onze huidige leerlingen die met knappe prestaties 
van zich laten spreken, ook oud-leerlingen doen dat. Een prachtig 
voorbeeld daarvan is Wannes Destoop die in 2004 aan het Sint-
Bernarduscollege afstudeerde aan de richting Humane Wetenschappen. 
Zopas werd hij immers met de kortfilm Badpakje 46 geselecteerd voor 
de officiële competitie op het Internationaal Filmfestival in Cannes. 
Met deze selectie maakt Wannes Destoop kans op de prestigieuze 
Gouden Palm in de categorie kortfilm.

Badpakje 46 brengt het verhaal van de mollige Chantal, een twaalfjarig meisje dat het moeilijk heeft om haar 
weg te vinden in het leven. Ze heeft weinig vrienden, maar wil zich graag bewijzen in een grote zwemwedstrijd. 
Bekende acteurs als Wim Opbrouck en Johan Heldenbergh maken deel uit van de cast. De film is het afstudeerwerk 
van Wannes Destoop bij zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent.

Of de voormalige SBC-leerling de felbegeerde Gouden Palm kan binnenrijven, komen we te weten op 22 mei. 
Ondertussen heeft Badpakje 46 wel al een andere onderscheiding beet. Op het Brussels Short Film Festival 
sleepte Destoops kortfilm immers Le Grand Prix National in de wacht.

Wie meer te weten wil komen over Wannes Destoop of graag de trailer van zijn kortfilm wil bekijken, kan 
daarvoor terecht op www.cobra.be, de cultuurwebsite van de VRT. Een interview met de jonge regisseur kan je 
dan weer beluisteren via de link http://www.cineme.be/archives/5586. Je krijgt er onder meer te horen hoe hij 
zijn interesse voor de film dankt aan… de passionele manier waarop zijn lerares esthetica daarover sprak. Een 
prachtig compliment aan het adres van SBC-leerkracht Leen Van Boxelaer!

Aan de film werkte overigens nog een andere oud-leerling mee, namelijk Remco Hoste, ook afgestudeerd in 2004 
aan de richting Humane Wetenschappen. Hij werd ingeschakeld in de productie van de prent.
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IN DE PRIJZEN
JEROEN VAN HAUTTE  HOUDT SBC-EER HOOG TIJDENS FINALE JUNIOR WISKUNDE OLYMPIADE 

Elk jaar nemen vele enthousiaste wiskundeknobbels uit de 2de graad (3de en 4de jaar) vrijwillig 
deel aan de Junior Wiskunde Olympiade. Ze offeren daarvoor met plezier drie uur op tijdens een 
woensdagnamiddag. Met enige trots mogen we zeggen dat onze leerlingen jaar na jaar uitstekende 
resultaten behalen. 

De Junior Wiskunde Olympiade bestaat uit twee voorrondes en een finale. Dit jaar namen een vijftigtal 
leerlingen deel aan de eerste ronde. Tien leerlingen scoorden goed genoeg en stootten door naar de 
tweede ronde. Eén leerling, Jeroen Van Hautte uit 3 Grieks Latijn, slaagde er zelfs in om zich te plaatsen 
voor de finale!

Jeroen nam het in Heverlee op tegen de beste leeftijdsgenoten van Vlaanderen. Op 18 mei, de dag van het verschijnen 
van deze nieuwsbrief, krijgt Jeroen zijn resultaat plechtig overhandigd tijdens de proclamatie in Antwerpen. Alvast 
een dikke proficiat en duimen voor een goed resultaat!

PRIX DU MÉRITE VOOR MATHIEU SIMOENS 
In de wedstrijd Olyfran ofte Vlaamse Olympiade voor het Frans behaalde Mathieu Simoens uit 3GL 
de 6de plaats in de categorie junior (tweede graad secundair onderwijs). Een knappe prestatie als je 
weet dat er amper twintig finalisten geselecteerd waren op 3343 deelnemers. Bovendien kreeg hij 
van de jury ook de Prix du Mérite. Deze prijs werd toegekend aan vier finalisten verspreid over alle 
graden en onderwijsniveaus. Mathieu werd hiervoor genomineerd omdat hij volgens de jury een grote 
blijk van volwassenheid gaf en hij van een sterk niveau Frans kon getuigen zonder enige taalvakantie 
of dergelijke. Mathieu heeft met andere woorden alles te danken aan zijn prestaties op school en dit 
had een grote indruk nagelaten op de jury. We hebben dus alle redenen om trots te zijn op ons SBC-
talenonderwijs!

KANGOEROE: WISKUNDEWEDSTRIJD VOOR LEERLINGEN 2DE JAAR 
Op www.wiskundekangoeroe.be kan je de resultaten 2011 van de kangoeroewedstrijd bekijken. We namen met alle 
tweedejaars deel aan de reeks Wallabie. Zeven leerlingen van het Sint-Bernarduscollege staan in de top 100 van de 
beste resultaten van Oost-Vlaanderen. Zij haalden allemaal een score tussen 105 en 110 op 120.

Er namen dit jaar 14365 Vlaamse leerlingen van het 2de jaar aan deze reeks deel. Het Vlaamse gemiddelde is 69,14. 
Op SBC is elke leerling van het tweede jaar verplicht deel te nemen en we halen met onze 281 effectieve deelnames 
een gemiddelde van 70,36. Dat is ruim boven het Vlaamse gemiddelde! 
Een heel sterke prestatie, zeker als je bedenkt dat heel wat scholen slechts met de geïnteresseerde leerlingen 
inschrijven!
De prijzenpot werd opgestuurd en wordt de komende dagen verdeeld door de wiskundeleerkrachten. 
Aan al onze tweedejaars een hele dikke proficiat met het resultaat!

Caroline De Bock
2 GLa

Pieter Vandenabeele 
2 GLa

Zoë De Bock  
2 GLb

Lieze Goemaes 
2 MOa

Steffi Duprez 
2 MOe

Jonathan Delmeiren
 2 MOi

Maxime Gestels 
2 MOj.
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KEUZEVAKKEN
ITALIAANS - ZESDES

De bladzijde met de titel ‘tweejarige cursus Italiaans’ wordt bijna omgedraaid. 
Tijdens de lessen van dit keuzevak werd een uitgebreid taalbuffet aan de 
leerlingen voorgeschoteld met een heuse portie woordenschat, grammatica, 
oefeningen, teksten en cultuur. We hopen alleen maar dat dit aanbod ten 
volle gesmaakt werd en dat onze leerlingen levenslang kunnen nagenieten 
van hun opgedane kennis, bij voorkeur natuurlijk in ‘la bella Italia’ zelf.

We willen onze cursus op donderdag 26 mei gezellig en stijlvol afronden en hoe kan dat beter dan door samen een 
eenvoudige, maar smaakpapillenprikkelende ‘cena’ voor te bereiden om daarna lekker te tafelen, zoals een echte en 
hechte Italiaanse familie. De boomgaard zullen we er maar bij denken. We houden het kostenplaatje zo democratisch 
mogelijk (richtprijs: 10 € p.p.). Het bedrag zal via de schoolrekening vereffend worden. Molti saluti!

SBC SPRINTTRIATLON

In het kader van het keuzevak ‘sportuitdieping’ in het zesde jaar organiseren de leerkrachten lichamelijke opvoeding 
een sprinttriatlon (1/8) op donderdagnamiddag 26 mei om 14 uur. We vertrekken met de fiets vanop school; alle 
sporttassen kunnen mee met een wagen. De leerlingen kleden zich om in de stedelijke sporthal. De start van het 
zwemgedeelte is gepland om 15 uur.

De leerlingen dienen in het zwembad 500 m af te leggen, onmiddellijk gevolgd door 16 km fietsen langs de Schelde 
(tot Zingem en terug) om dan te eindigen met een 4 km-loop op de atletiekpiste. Zowel de zwem-, fiets- als looptijd 
van elke leerling wordt bijgehouden.

Zij krijgen achteraf ook een score op hun eindtijd over de drie onderdelen samen.

Zwemmen: badkledij (zwemshort/-broek voor de jongens en ééndelig badpak voor de meisjes).
Fietsen: goed onderhouden fiets (liefst koersfiets), fietshelm (VERPLICHT) en al dan niet fietsschoenen indien 
klikpedalen, drinkbus met water.
Lopen: goed sportschoeisel. Tijdens de wissel van zwemmen naar lopen trekken de leerlingen een short en T-shirt 
aan over de zwemkledij en hun loop- of fietsschoenen; tijdens de wissel van fietsen naar lopen kan er gewisseld 
worden van fietsschoenen naar loopschoenen.

De leerkrachten voorzien op de looppiste bekertjes water, sinaasappelen en versnaperingen. Het einde van de triatlon 
wordt voorzien om 16.30 uur. De leerlingen hebben achteraf de mogelijkheid om te douchen in de stedelijke sporthal.

E VIVA ESPAÑA
Om het schooljaar in schoonheid af te sluiten worden de leerlingen die Spaans volgen in de vrije ruimte vergast op 
een natje en een droogje. Voor de vijfdes vindt dit plaats op 31 mei, voor de leerlingen van het zesde jaar gebeurt dat 
op 26 mei. Voor tapas, sangria en fruitsap voorzien we een bijdrage van 3 euro per persoon. Dit bedrag zal via de 
schoolrekening vereffend worden.
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Meer info op pagina 8 van deze nieuwsbrief
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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 1MOa-b-e-i-1LAa-c-d: Excursie Planckendael – Brussel
Nm: MST: 1MOh
2MOb-c-e-f-j: Bezoek Technopolis - VRT
3EC4b-4c-3GL-3HWa-b-3LAb-3WEa-b: Lentewiebels
8.30u-13.00u: 4EC4b: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
4EC4a-4EC5-4GLa-4LAb-c-4WEa: Amsterdam
17.00u-19.30u: Oudercontact 6des

vr 20/05 1MOc-d-f-g-h-1LAb-e: Excursie Planckendael – Brussel
1LAa-c: Xanten
3EC4a-3EC5a-5b-3HWc-3LAa-c-3WEc: Lentewiebels
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
1ste en 3de graad: Rapport

za 21/05
zo 22/05 Open dag
ma 23/05 Vm: MST: Vaccinatie Hep. 2 + HPV

Nm: MST: 1MOi
2°+3°u: 1LAe: Leefsleutelproject 8
6°+7°u: 1LAa: Leefsleutelproject 8
12.15u-17.00u: 4GLb-4HWb-4LAa: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
16.00u: 1stes: Typles
16.00u: Overleg LLR3-directie
17.00u-19.30u: Oudercontact 2GLa-b-2LAa1-a2-b-c-2MOd-h en 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
16.00u: 1stes: Typles

wo 25/05 1°+2°u: 1LAb: Leefsleutelproject 8
8.30u-13.00u: 4EC4a: Excursie BI – Kaaihoeve Meilegem (fietsen)
4WEc: Terug uit Warschau Polen (internationaliseringsproject 3des 2009-2010)

do 26/05 3°+4°u: 1LAc: Leefsleutelproject 8
6°+7°u: 1LAd: Leefsleutelproject 8
14u-16.50u: KV 6des: Oriëntatie Sportopleiding: Triathlon
15u-16.50u: KV 6des: Italiaans: “Cena”

vr 27/05 3de graad: Begin ononderbroken lesweken
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
ma 30/05 2de graad: Begin ononderbroken lesweken

16.00u: 1stes: Typles
di 31/05 2LAc-2MOa: Vm: Deelname Peiling Informatieverwerving en –verwerking 1ste graad SO

16.00u: 1stes: Typles
wo 01/06 3de graad: Rapport

NIEUWSBRIEF 11
do 02/06 O.L.H.- Hemelvaart
vr 03/06 Vrij
za 04/06
zo 05/06

KALENDER


