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Beste ouders en leerlingen

Ik open deze nieuwsbrief graag met een citaat dat ik vorige week las: “Welk managementmodel 

een organisatie ook hanteert, als mensen er niet in slagen elkaar openhartig te ontmoeten, draait 

alles vierkant. Als ze daarentegen prijsgeven wat hen bezighoudt, komt het tot een intensieve 

verbondenheid en ontdekken ze ook hun diepere bezieling. Alleen zo is het mogelijk om efficiënt 

te sleutelen aan meer kwaliteit van leven.” (P. Decavele, verantwoordelijke managementopleidingen, 

Tertio, 7 maart 2001)

Onze school wil voor alles een ontmoetingsplaats zijn. Een plek waar mensen elkaar letterlijk kunnen ont-

moeten, open en openhartig, zoals bovenstaand citaat zo raak typeert. Vanuit dergelijke ontmoetingen 

ontstaat er verbondenheid. In het dagelijkse schoolleven ervaar ik het Sint-Bernarduscollege als een heel 

verbonden gemeenschap. Dat voelde ik zeker ook het voorbije weekend toen we de afgestudeerden van vijf 

jaar geleden op onze school voor een reünie mochten ontvangen. De talrijke opkomst op zo’n avond toont dat 

de band met het Sint-Bernarduscollege, ook eens men de school heeft verlaten, blijft bestaan. In de komende 

novembermaand, drukken we ook onze verbondenheid uit met hen die ons ontvallen zijn. Op dinsdagavond 

8 november komen we om 19 uur in de kapel van de school samen om overleden familieleden van leerlingen, 

oud-leerlingen en personeelsleden  te herdenken.

Traditiegetrouw is de maand november op onze school eveneens de maand waarin we elkaar ontmoeten op 

SBCulinair, het jaarlijkse eetfestijn. Tijdens de weekends van 19 en 26 november is iedereen op zaterdagavond 

of zondagmiddag van harte welkom  om met familie en vrienden gezellig te tafelen. Op vrijdagavonden 18 en 

25 november geven we voorrang aan onze jubilerende oud-leerlingen. Omdat we elk jaar meer dan tweeduizend 

gasten mogen ontvangen, is tijdig inschrijven noodzakelijk. Verder in deze nieuwsbrief lezen jullie hoe jullie 

zich kunnen inschrijven. Op zo’n momenten hebben we bovendien steeds “helpende handen” tekort. Alvast 

een warme dank aan alle leerlingen en ouders die ons een handje willen toesteken.

Samen maken we er opnieuw één groot feest van, graag tot dan!

Peter Hoste
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

Op de bodem van een oude vijver

leefden larven die niet konden begrijpen

waarom niemand uit hun groep ooit terugkwam

nadat ze waren opgekropen tegen de stengels

van de lelies die op het water dreven.

Zij beloofden elkaar dat de volgende

die werd geroepen om de klim naar boven te maken,

terug zou komen om te vertellen

wat er met hem was gebeurd.

Al gauw voelde één van hen de innerlijke drang

om het oppervlak op te zoeken;

hij rustte boven op een lelieblad uit

en onderging een glorieuze verandering

die van hem een libel met prachtige vleugels maakte.

Tevergeefs probeerde hij zijn belofte te houden.

Terwijl hij heen en weer vloog over de vijver,

gluurde hij naar zijn vrienden daar beneden.

Toen begreep hij

dat zelfs als zij hem konden zien

zij zo’n prachtig schepsel nooit zouden herkennen

als een van de hunnen.

Het feit dat wij onze vrienden niet kunnen zien

of contact met hen kunnen hebben

na de verandering die wij de dood noemen,

is geen bewijs dat zij niet langer bestaan.

Walter Dudley Cavert
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SBC SOLIDAIR MET OOST-AFRIKA
Het Sint-Bernarduscollege heeft al een lange traditie van goede doelen, die vaak maanden op 

voorhand minutieus voorbereid worden. Nu hebben we ook bewezen even flexibel als genereus 

te zijn. Halsoverkop sprongen we op de trein van 12-12 met 

de actie ‘één kind - één euro’. We zagen onze inspanningen 

beloond: uiteindelijk verzamelde de leerlingenraad 1400 euro, 

geld dat besteed wordt aan de bestrijding van honger. Met 1 

euro is 1 kind gered voor 1 dag, we mogen dus trots zijn op 

onze prestatie!

VIERING TER HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN

Ik denk aan jou …

Als ik dood ga, huil maar niet,

ik ben niet echt dood moet je weten.

Het is maar een lichaam dat ik achterliet,

dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

(Bram Vermeulen) 

Graag nodigen wij jou uit naar onze viering ter herdenking van onze lieve overledenen.

We willen elkaar tot steun en troost zijn en komen daarom samen in de kapel van het Sint-Bernarduscollege 

op dinsdag 8 november om 19 uur.

We bieden je graag aansluitend een drankje aan. De school is toegankelijk via de Meinaert.
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SBCULINAIR

Wie met de tradities van het Sint-Bernarduscollege vertrouwd is, houdt elk jaar een 

weekend van november vrij voor SBCulinair. Op zaterdag 19, 26 en zondag 20, 27 

november staat Dé Culinaire Activiteit van het schooljaar geprogrammeerd. Ook op 

vrijdag 18 en 25 november wordt er gesmuld, die avonden zijn gereserveerd voor de 

jubilerende oud-leerlingen (10, 15, 20… jaar afgestudeerd) van onze school.

Ook nu nodigen we jou, jouw vrienden en kennissen van harte uit om met ons mee te 

tafelen. De brede waaier aan aperitieven, de ruime keuze aan menu’s – mosselen, vis- 

of vleesgerecht – de aangepaste wijnen, het gebak, het ijs, de koffie… het zal allemaal 

klaar staan. En, niet onbelangrijk, aan prijzen die voor iedereen betaalbaar blijven!

Dat wij er elk jaar opnieuw in slagen van deze culinaire weekends één groot feest te 

maken waar heel veel mensen op afkomen, hebben wij te danken aan de grote en 

belangeloze inzet van ons personeel, de leerlingen en veel bereidwillige ouders. 

Zie je het als ouder zitten om een helpend handje toe te steken (eten opdienen, als ober 

werken, aan de kassa zitten, afwassen, . . .) dan kan je dit aanduiden op het invulstrookje. 

Want vele handen maken licht werk.

En wat doen we met de winst? Die wordt gebruikt voor de aankoop van didactisch 

materiaal. Zoals allicht bekend, kunnen we slechts een deel van dat materiaal betalen 

met de middelen die we van het ministerie krijgen. Voor de rest moet er zelf geld 

gevonden worden en daarom nodigen wij je dus uit op onze culinaire weekends. We 

hebben trouwens nog heel veel (didactische) plannen….. Alvast bedankt voor de steun!

Omdat we elk jaar weer meer dan tweeduizend gasten mogen verwelkomen, is vooraf 

inschrijven noodzakelijk. We willen immers iedereen een goed onthaal en een vlotte 

bediening garanderen. Zorg dat je er tijdig bij bent.

Kaarten voor de maaltijden zijn verkrijgbaar op de receptie in de Hoogstraat 30. Je kan 

ook reserveren per fax (055 33 46 72), telefonisch tijdens de kantooruren (055 33 46 70), 

via www.sbcollege.be of via het antwoordstrookje in de nieuwsbrief.
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Geachte

       

De lokale politie Vlaamse Ardennen start met een alternatief bekeuringsysteem, het zogenaamde “jongeren 
proces-verbaal” met daaraan gekoppeld “de verkeersklas”. Via dit initiatief willen wij de jongeren 

duidelijk maken dat ook zij hun verantwoordelijkheid moeten opnemen in het verkeer.

Het blijft niet langer bij een goedmenende opmerking van de politie. Jonge weggebruikers die zich met de 

fiets of te voet in het verkeer begeven en een overtreding begaan, zullen met hun gedrag geconfronteerd 

worden om hen zo te tonen dat het anders moet en kan. Normbesef en risicobewustzijn vormen de rode 

draad van de “verkeersklas”, de alternatieve maatregel verbonden aan het jongeren proces-verbaal.

De jongeren die een inbreuk plegen op de technische uitrusting van de fiets (in het bijzonder de fietsverlichting) 

of overtredingen begaan die verband houden met de plaats op de rijbaan van fietsers en voetgangers en 

het verkeersgedrag dat henzelf en anderen in gevaar brengen, krijgen een “jongeren proces-verbaal” en 

worden in opdracht van de procureur des konings uitgenodigd om een “verkeersklas” bij te wonen.

De verkeersklas wordt verzorgd door de politie (verantwoordelijke officier: Hugo De Mulder,  

hugo.demulder@pz-vlaamseardennen.be, 055/33.88.68 – 0475/36.48.92). De verkeersklas zal plaatsvinden 

op een woensdagnamiddag en heeft als doel de jongeren te laten reflecteren bij hun houding en gedrag 

in het verkeer. Door het opfrissen en/of aanleren van het verkeersreglement, het meer bewust maken van 

de risico’s in het verkeer, het bijbrengen van een attitude van persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid 

en het aanwakkeren van hun inlevingsvermogen ten aanzien van andere weggebruikers, willen wij het 

verkeersgedrag van jongeren positief beïnvloeden.

Niet langer de ouders, maar de jongeren zelf ondergaan de “sanctionering” voor de overtreding. Meer nog, 

de jongeren wordt op een didactisch verantwoorde wijze getoond hoe zich veilig in het verkeer te begeven. 

Voor de school sluit de “verkeersklas” aan bij het bestaande leerprogramma “verkeer & mobiliteit”.

Met vriendelijke groeten

Joost Duhamel

Hugo De Mulder

Op vraag van korpschef Joost Duhamel en commissaris Hugo De Mulder van de politiezone 
Vlaamse Ardennen drukken we hier een brief af die we van hen ontvingen met meer uitleg over het 
jongeren proces-verbaal en de verkeersklas, een alternatief bekeuringsysteem waarmee de lokale 
politie vanaf dit schooljaar werkt.

BRIEF POLITIE VLAAMSE ARDENNEN



WETTELIJK VERPLICHT

 4 twee doeltreffende remmen

 4 een goed functionerende bel

 4 een witte reflector vooraan en een rode 

reflector achteraan

 4 een witte reflecterende strook aan 

weerszijden van elke band en/of minstens 

twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren 

per wiel

 4 gele of oranje reflectoren aan weerszijden 

van elke pedaal

HIER LET JE BEST OP

 4 zadel: stevig vastgezet, op de juiste hoogte (als 

je stilstaat, moet je met je voeten bij de grond 

kunnen)

 4 stuur: stevig vastgezet, iets hoger dan het zadel

 4 wielen: stevig vastgezet, zonder speling

 4 spaken: strak aangespannen

 4 velgen: zonder vervorming

 4 banden: zonder scheuren, uitstulpingen of 

afgesleten loopvlak

 4 ketting: goed gesmeerd, met ongeveer 1 cm 

speling

 4 pedalen en trapas: zonder speling

 4 frame: zonder roest of beschadigingen

FIETSENCONTROLES 
OP KOMST

Velen onder ons komen met de fiets naar 
school. Omdat dit dient te gebeuren met 
een VEILIGE fiets vraagt het comité voor 
preventie en bescherming op het werk 
hieraan de nodige aandacht te besteden.

Hier vind je alvast enkele tips en de 
wettelijke vereisten waaraan een veilige 
fiets moet voldoen. De lokale politie 
van de zone “Vlaamse Ardennen” zal 
binnenkort op regelmatige tijdstippen 
fietscontroles uitvoeren. Een verwittigd 
fietser is er twee waard, zorg dus dat elke 
fiets perfect in orde is !

Politie 
Vlaamse 
Ardennen

FIETSREGISTRATIE

Iedere dag kan je bij de POLITIE VLAAMSE 

ARDENNEN, Minderbroedersplein 1 in 

Oudenaarde (tel:055/33.88.88) jouw fiets 

laten registeren. Een speciaal, veilig en 

onverwijderbaar label wordt op het fietsframe 

aangebracht.



REGLEMENTAIRE UITRUSTING VOOR SPECIALE FIETSEN

 4 RACEFIETSEN  (koersfietsen): racestuur, banden maximum 25 mm diameter, geen bagagedrager achteraan.

 4 TERREINFIETSEN (mountainbikes): minimum twee derailleurs die vanaf het stuur bediend worden, 

bandendiameter minimum 38 mm (wieldiameter 65 cm) of 32 mm (wieldiameter 70 cm), geen bagagedrager 

achteraan

 4 FIETSEN MET KLEINE WIELDIAMETER (kinderfietsen, minifietsen, vouwfietsen,…) wieldiameter 

maximum 50 cm + <9 jaar oud zijn (aan beide voorwaarden voldoen)

 >>VERPLICHTE UITRUSTING

>> IN HET DONKER OF OVERDAG BIJ ZICHTBAARHEID MINDER DAN 200 METER

•	twee doeltreffende remmen (1)

•	een goed functionerende bel 

•	een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan (2)

•	een witte reflecterende strook aan weerzijden van elke band en/of minstens twee gele of oranje 

dubbelzijdige reflectoren per wiel

•	gele of oranje reflectoren aan weerszijden van elke pedaal

>> OVERDAG BIJ ZICHTBAARHEID 

•	twee doeltreffende remmen (1)

•	een goed functionerende bel 

>> UITZONDERINGEN

(1) fietsen met kleine wieldiameter: één doeltreffende rem

(2) racefietsen en terreinfietsen met één of twee spatborden moeten altijd uitgerust zijn met een witte 

reflector vooraan en een rode achteraan

VERLICHTING VOOR  
ALLE FIETSEN

Sinds mei 2006 moeten fietsers ’s nachts 

en wanneer de zichtbaarheid minder dan 

ongeveer 200 meter bedraagt, een vast 

licht of knipperlicht gebruiken. Een wit 

of geel licht vooraan en een rood licht 

achteraan. Dit rode licht dient ’s nachts, 

bij helder weer zichtbaar te zijn van op 

een afstand van minimum 100 meter. 

Beide lichten mogen zowel op de fiets als 

op de fietser bevestigd worden.
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WERKEN NERINGSTRAAT: GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE

Door werkzaamheden die op maandag 17 oktober gestart zijn in 

het AZ Oudenaarde zullen alle scholen uit de Hoogstraat hinder 

ondervinden.

Op een eerste overlegvergadering werden volgende gegevens 

meegedeeld:

 4 de opbouw van een tijdelijk operatiekwartier op de 

binnenkoer van het ziekenhuis is opgestart

 4 start afbraak van tuinmuur van de zustergemeenschap 

op 17 oktober

 4 start uitbreiding röntgenkamers en ambulancestandplaatsen 

(kant keuken ziekenhuis) nog dit kalenderjaar

 4 start bouw nieuwe burelen in “Nieuwstraatje” nog dit kalenderjaar

 4 start renovatie van de gevels van het OCMW-gebouw op 24 oktober

Het samenvallen van al deze werken hebben een zeer grote invloed op de bereikbaarheid van het ziekenhuis, 

meer bepaald op het aan- en afrijden van bezoekers, leveranciers en werfvoertuigen. Daarom zal het verkeer 

het ziekenhuis moeten verlaten via het hek aan de kapel van het SBC. Dit is de weg parallel met de spoorweg.

Daarom moeten volgende (veiligheids)maatregelen opgevolgd worden:

 4 Alle leerlingen die te voet komen dienen de school te betreden en te verlaten via de NORMALE 

toegangen tot de school. Voor het Sint-Bernarduscollege is dit het hek aan de Meinaert en het hek aan 

het T-blok. Voorlopig kunnen fietsers het SBC nog via de normale toegangen bereiken en verlaten, maar 

vermoedelijk zal dit vanaf 5 december dienen te gebeuren via het hek ‘zandbak’ (vlak naast Colruyt) 

of via het hek aan de Meinaert en het hek aan het T-blok.

 4 Vermoedelijk zal er vanaf 5 december eveneens een algemeen parkeerverbod zijn aan BEIDE zijden 

van de parallelle weg naast de spoorweg, met uitzondering van de spie ter hoogte van de kapel. De 

parking voor het SBC-personeel blijft bereikbaar. Elk voertuig dient geparkeerd te worden binnen 
de belijning om een vlotte circulatie mogelijk te maken!

Vermoedelijk zullen de werken duren tot einde april. Indien er wijzigingen in de aangekondigde maatregelen 

komen, brengen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.



november 2011 nieuwsbrief 9 

 

SCHOOLROUTEKAART OUDENAARDE: VEILIGER NAAR SCHOOL!

Op woensdag 28 september 2011 werd de schoolroutekaart van Oudenaarde officieel voorgesteld aan 

het grote publiek en de pers. Dit gebeurde met een fietstocht en happening op de Markt.

De stad Oudenaarde heeft met steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde dit project gerealiseerd. Verschillende scholen uit Oudenaarde en de Fietsersbond 

verleenden hun spontane medewerking om dit prachtige initiatief een concrete vorm te geven. 

De schoolroutekaart is een instrument dat de schoolgaande jeugd en hun ouders  toelaat om de veiligste 

fietsroute te kiezen. Veilige, minder aangewezen routes zijn erop aangeduid. De kaart toont ook de 

grootste knelpunten, soms voorzien van een foto en interessante tips. Het stads- en provinciebestuur 

beloofden werk te maken om voor de aangeduide knelpunten zo snel mogelijk een oplossing te bieden.

De schoolroutekaart is een handig instrument dat gebruikt zal worden in de lessen aardrijkskunde. 

Onze verkeerseducatie krijgt op die manier zeker een meerwaarde. 

Wij bieden jullie hierbij een gratis schoolroutekaart aan. 

Wij hopen meer leerlingen te enthousiasmeren om met de fiets naar school te komen en dit op een 

veilige manier. 

VLAAMSE CHEMIE OLYMPIADE
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we met het Sint-Bernarduscollege ook nu 

weer deel aan de Vlaamse Chemie Olympiade (VCO). Dit jaar nemen veertien 

leerlingen uit het vijfde en zesde jaar deel aan de eerste ronde. Die vindt plaats op 

onze school op woensdag 16 november van 13.30 tot 15.30 uur in het OLC. Het 

is de eerste keer dat de vragenlijst digitaal wordt ingevuld.
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Ciao a tutti! Sono Rita, assistente Comenius italiana (siciliana) e starò con voi fino alla fine di 

marzo.

Ho 28 anni e sono un’antropologa. Ho studiato a lungo le tradizioni culturali del mio paese, della 

mia isola soprattutto e mi interesso di tematiche interculturali. Per questo ho studiato anche per 

insegnare italiano agli stranieri. In Italia sono in graduatoria per insegnare nelle scuole ai ragazzi 

dagli 11 ai 19 anni italiano, storia, geografia ed educazione civica.

Ancora qualche curiosità su di me: adoro tanto conoscere nuovi 

posti, leggere, andare a teatro e al cinema. Mi piace confrontare le 

tradizioni popolari dei diversi paesi, soprattutto quelle che riguar-

dano la cucina: non sono una brava cuoca, ma da brava italiana mi 

piace mangiare!

Hallo iedereen! Ik ben Rita, Comeniusassistente uit Italië (Sicilië) en ik blijf bij jullie tot einde maart. Ik ben een 

28-jarige antropologe. Ik heb veel culturele tradities van mijn land, en het bijzonder het eiland waar ik woon, 

bestudeerd. Interculturele vraagstukken interesseren me dan ook bijzonder. Daarom ook heb ik een opleiding als 

leerkracht Italiaans voor anderstaligen gevolgd. In Italië sta ik op de wachtlijst om les (Italiaans, aardrijkskunde, 

geschiedenis en burgerzin) te geven aan jongeren van 11 tot 19 jaar.

Nog wat meer over mezelf: ik hou ervan nieuwe locaties te ontdekken, te lezen, naar theater en film te gaan. Ik 

hou er ook van om de folkloristische tradities van elk land te vergelijken, ook die uit de keuken. Ik ben dan wel geen 

goeie kok maar, als echte Italiaanse, hou ik van eten!
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Hallo, ik ben Peio Badillo en word Comeniusassistent in het Sint-Bernarduscollege. Ik ben leerkracht, 24 jaar en 

kom uit Bilbao (Spanje).

Drie jaar geleden behaalde ik mijn eerste diploma (leerkracht basisonderwijs met lichamelijke opvoeding als 

specialiteit). Daarna heb ik mijn lerarenopleiding afgerond. Tijdens mijn tweede opleiding studeerde ik in Groningen 

(Nederland) als Erasmusstudent. Momenteel volg ik een cursus psychomotoriek en ik ben van plan om die opleiding 

nog twee jaar aan de UNED (universiteit voor afstandsonderwijs in Madrid, n.v.d.r.) voort te zetten.

Aangezien ik in het Baskenland woon, spreek ik twee moedertalen: Baskisch en Spaans. Mijn Europees niveau voor 

Engels is B2 en ik begrijp ook Frans.

In het SBC zal ik de leerkrachten Spaans bijstaan (in de 3de graad vrije ruimte, n.v.d.r.). Daarnaast (gezien ik LO 

studeerde) hoop ik de kans te krijgen om deel te nemen aan de sportlessen en sportactiviteiten.

Ten slotte zal ik ook het uitwisselingsteam helpen als de leerlingen van de internationale uitwisselingen in 

Oudenaarde zijn.

Gedurende mijn zes maand assistentschap wil ik ook de Belgische cultuur leren kennen (ik begon al Nederlands te 

leren) en wil ik het onderwijssysteem bestuderen en ervaren.

Hello, I am Peio Badillo and I am going to be in Sint Bernardus College as Comenius 

Assistant. I’m 24 years-old young teacher from Bilbao (Spain). I finished my first 

diploma three years ago (primary teacher, with physical education especialization) 

and then, I’ve been studying child education teacher. During the second degree 

I studied in Groningen (The Netherlands) with Erasmus programme. I’m doing a 

course in Psychomotricity and I want to join UNED University to study this degree 

during two years. I live in the Basque Country, so I’m native Spanish and Basque 

speaker. In English, I have B2 level and I can understand French.

In the SBC, I am going to help spanish teachers in some lessons. Apart from that, as I studied physical 

education, I hope I will have the opportunity to take part in sport activities and lessons. Finally, I will 

help the exchange team with the international students when they are in Oudenaarde.

 

During the six months assistantship I want to know the Belgian culture (I already started with Dutch), 

and I want to see and learn how the Belgian education is.
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WAANZINNIG WIJZE WORKSHOP

Maandag 17 oktober. Een workshop rond filmmuziek in het kader van het filmfestival van Gent. Wat 

zal dat geven? Met veertig enthousiaste leerlingen en twee overenthousiaste leerkrachten gingen we 

er naartoe. Naar het station, trein op, trein af, gezellige wandeling door het park en toen bereikten we 

eindelijk onze bestemming: de Kinepolis! Nog voor we het gebouw binnengingen, voelde je al dat de groep 

in de juiste ‘mood’ verkeerde. Acteurs, muzikanten en dansers dooreen, een creatieve bende dus. Iedereen 

wist wat er op het programma stond, niemand wist wat er juist ging gebeuren. Er zat van alles in. Gekke 

opwarmingsoefeningen om je kaken los te gooien, allerlei drama-oefeningen, er werden liedjes gezongen 

en er werd zelfs gedanst. Deze uitstap paste dus ideaal binnen het kader van ons keuzevak. Het ging van 

Bert en Ernie tot peuters die vliegertjes maakten en van bomma’s en bompa’s die op wandeling waren tot 

mensen die stonden aan te schuiven in de bakkerij. We mochten zelf de muziek en achtergrondgeluiden 

op een stukje film zetten en ik denk dat niemand ooit al zoveel denkbeeldig fruit heeft gegeten als toen. 

Bovendien hadden we een heel enthousiaste begeleider, wat alles nog aangenamer maakte. Niet denken, 

gewoon doen. En dat deden we dan ook. Dat deden we de hele namiddag door. De tijd is voorbij gevlogen 

en voor we het wisten zat onze workshop erop. Het heeft het groepsgevoel zonder twijfel een enorme 

‘boost’ gegeven. Hopelijk blijven we deze sfeer behouden in de voorbereidingen op onze musical!



november 2011 nieuwsbrief 13 

VAMOS A BAILAR ... LA SALSA
Het keuzevak Spaans kan het best worden omschreven als een introductie tot de Spaanssprekende 

wereld. Vanuit dit perspectief zal de klassieke les van dinsdag 8 november worden ingeruild voor 

een heuse mini-salsacursus, die zal worden aangebracht door een collega die zeer beslagen is in 

deze Latijns-Amerikaanse dansstijl. Wij kijken er alvast naar uit, want ambiance gegarandeerd! De 

richtprijs voor deze activiteit bedraagt 0,5 euro. Dit wordt vereffend via de schoolrekening.

KEUZEVAK EVENTMANAGEMENT

In het keuzevak Event Management leren zestien leerlingen uit het vijfde jaar hoe ze 

een event moeten of kunnen organiseren. Alle facetten worden belicht, o.a. een concept 

bedenken, een organigram maken, sponsors en medewerkers zoeken, de techniek verzorgen, 

boekhouden, communicatie en nazorg. Deze zestien leerlingen zullen tijdens het eerste semester 

instaan voor de opvolger van de X-Changefuif: op woensdag 21 december is er WINTERBASH.

Ondertussen kregen de leerlingen al gastspreker Peter Decordier voorgeschoteld en op dinsdag 8 november 

zullen ze een hele dag kennismaken met de mensen achter de schermen van I LOVE TECHNO (ILT). Op dat 

moment zijn de medewerkers van ILT volop bezig met de voorbereiding van het dancefestival. Op zaterdag 

12 en zondag 13 november lopen onze leerlingen stage op ILT; ze zullen er de voorbereidingen omgezet zien 

in een internationaal mega-event in Flanders Expo in Gent. Hoofddoel is niet feesten, maar observeren en 

eventueel zelfs bijdragen aan het evenement. Elke leerling kan dit vanuit zijn/haar eigen interesse doen 

met oog voor het specifieke facet waarvoor hij/zij verantwoordelijk zal zijn op WINTERBASH. Voor de 

praktische afspraken op 8, 12 en 13 november verwijzen we naar de wekelijkse info.

UNIMATH 2011 - 2012

De leerlingen van de derde graad met keuzevak wiskunde nemen ook dit schooljaar deel 

aan het project UniMath (“University Mathematics”) van de UGent.

De bedoeling van het project is jongeren te sensibiliseren voor het nut van wiskunde. 

Aan de hand van een “echte toepassing” wil men er onze leerlingen bewust voor maken 

dat wiskunde nodig is. Dit vak speelt niet alleen in wetenschappen een belangrijke rol, maar ook in het 

bedrijfsleven.

Medewerkers van de UGent zullen op onze school in een zestal lesuren een modern onderwerp uit 

het toepassingsgebied van de wiskunde behandelen. Onze vijfdejaars zullen de module “Opgeloste en 

onopgeloste mysteries over getallen” volgen en de zesdejaars de module “Integralen, behoudswetten en 

de planimeter”. Als afsluiter worden onze leerlingen op woensdagnamiddag 9 of 16 mei 2012 uitgenodigd 

op een slothappening in de gebouwen van de UGent. In een volgende nieuwsbrief volgt daarover meer 

praktische info.

Meer informatie is te vinden op http://www.unimath.ugent.be/.
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Sint-Bernarduscollege

ma 7-11

di 8-11 5des: Mogelijke uitstappen KV

15.00u-16.50u: 5des: KV Spaans: Salsadansen

5des: KV Event Management: Bezoek Organisatie Mega Event

19.00u: Kapel: Viering voor overleden familieleden van leerlingen en personeel

woe 9-11

do 10-11

vrij 11-11 Wapenstilstand

za 12-11 5des: KV Event Management: Bezoek Organisatie Mega Event

zo 13-11 5des: KV Event Management: Bezoek Organisatie Mega Event

ma 14-11 XIU-week 

3de u: 5ECMTa-b-5ECWE-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEa-5LAMT-5LAWE-5WEWI6a-

6b: Voorstelling 24 uur lesmarathon

4de u: 5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEb-c-5LAWI6-8-5MTWE-5MTWI-5WEWI6c-6d-8: Voor-

stelling 24 uur lesmarathon

di 15-11 13.20u: 5des: Voorstelling proefwerkroosters

20.00u: Ouderraad

woe 16-11 Vlaamse Chemie Olympiade: 1ste ronde

do 17-11

vrij 18-11 1ste-2de-3de graad: Rapport

NIEUWSBRIEF 4

SBCulinair: Oud-leerlingen (25, 30, …, 50 jaar) en oud-collega’s

za 19-11 SBCulinair

zo 20-11 SBCulinair

KALENDER





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

SBCULINAIR - INSCHRIJVINGSSTROOK
Inschrijven kan door onderstaande inschrijfstrook te bezorgen aan de receptie (Hoogstraat 30) of per 

fax (055 33 46 72), telefonisch (055 33 46 70) of via onze website (www.sbcollege.be).

………...........................................……...…………………………………………………....………… (naam & adres)

schrijft in voor SBCulinair 2011 op: 

 p vrijdag 18 november   jubilarissen (25, 30 …60) en oud-collega’s, vanaf 19 uur

 p zaterdag 19 november  tussen 19 en 21.30 uur

 p zondag 20 november   tussen 11.30 en 14 uur  

 p vrijdag 25 november   jubilarissen (10, 15, 20) en oud-collega’s, vanaf 19 uur

 p zaterdag 26 november  tussen 19 en 21.30 uur

 p zondag 27 november    tussen 11.30 en 14 uur

Mosselen in witte wijn volwassenen                                    … x € 18,00 = € .......

Kalkoenfilet met champignonsaus volwassenen                                    … x € 14,00 = € .......

Tongrolletjes met Normandische saus volwassenen                                    … x € 14,00 = € .......

Mosselen kinderen lagere school                  … x € 10,00 = € .......

Balletjes in tomatensaus kinderen lagere school                  … x € 8,00 = € .......

Balletjes in tomatensaus peuters & kleuters                          ... x € 00,00 = GRATIS

Totaal = € ......

        Dessert inbegrepen!

SBCULINAIR - HELPENDE HANDEN
De organisatie van SBCulinair vraagt heel wat mankracht. Elke helpende hand wordt sterk 

gewaardeerd. 

Ik, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (voornaam, naam)

ouder van . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uit . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . (klas)

email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ben bereid een helpende hand toe te steken op: 

 p vrijdag 18 november  p vrijdag 25 november
 p zaterdag 19 november  p zaterdag 26 november
 p zondag 20 november  p zondag 27 november

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief en de eerste schoolrekening goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 7 november2011 ondertekend aan de klassenleerkracht
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.


