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Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, is de vastenperiode begonnen. Vasten lijkt terug in de 

mode te zijn, het wordt door lifestyle-magazines aangeprezen en de drang om soberder te leven wint aan 

populariteit. Voor ons christenen is de voorbereiding op Pasen een periode van inkeer, van verdieping en 

uitzuivering. Vasten is uiteraard geen typisch christelijk gebruik, we vinden het in een of andere vorm in alle 

religies terug. Maar ook buiten deze religieuze context ervaren we allemaal wellicht de nood aan herbronning     

en bezinning.

Misschien biedt deze vastentijd ons daarom een ideale gelegenheid om een ogenblik stil te staan bij ons dwingende 

levensritme. In plaats van altijd op zoek te gaan naar een maximale invulling van onze tijdsbesteding, kunnen we even uit 

de mallemolen van ons drukke leven stappen. De gsm uitschakelen, een stil moment inbouwen op het eind van een drukke 

dag, de zondag respecteren als een echte ontspanningsdag… Of ervaren we deze veertigdagentijd als een uitnodiging 

om wat bewuster te leven? Dan vinden we in soberheid en onthechting misschien een uitweg uit onze ecologische crisis. 

Consuminderen i.p.v. consumeren om vanuit een “ethiek van het genoeg” te proberen duurzamer te leven en onze verstoorde 

relatie met natuur en milieu te herstellen. Deze tijd van het jaar geeft ons bovendien de kans bijzondere aandacht te hebben 

voor armen en minderbedeelden. Zo willen we ook binnen onze school de jaarlijkse vastencampagne van Broederlijk Delen 

in de kijker plaatsen en d.m.v. benefietactiviteiten onze solidariteit met kansarmen betuigen.

Hoe we deze vastenperiode ook invullen, waar het in essentie om gaat, wordt treffend weergegeven door Carlos Desoete 

in volgende vergelijking: 
Als we nu eens ons leven

zouden vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.

Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil,

de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:

de grote waarden
die ons werk en leven kracht en smaak geven.

Maar het klokhuis
wordt meestal weggegooid.

Men weet daar geen weg mee.
Nochtans is het precies

vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.

Voor ons leven
is het net dezelfde vraag:

wat is ons klokhuis?
Wat is de kern,

de ziel van ons leven?

Laten we de komende weken, elk op onze eigen manier,  op zoek gaan naar het klokhuis in onze appel en - al was het maar 

even - de diepere kracht en inspiratie in ons leven (her)ontdekken. Alleen vanuit die ervaring kunnen we, diepgeworteld, als 

nieuwe mensen  groeien. Dat wens ik iedereen van harte!
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

De reisgids en de bijbel

Een reisgids kwam op een weg een bijbel tegen,

ze zaten beiden in een weekendtas.

De reisgids was een tikkeltje beduimeld,

de bijbel of hij pas gebonden was.

“Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,

- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -

“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,

terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,

op mijn gegevens kun je altijd aan,

de mens zegt waar hij heen wil reizen,

ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.”

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:

”Ik ben de mensen niet zo naar de zin,

’k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden,

bij mij staan er geen aankomsttijden in!”
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DE MUNT: APOCRIFU

De abonnees van de Munt hebben er even moeten op wachten, 
maar op woensdag 21 maart krijgen we onze tweede voorstelling. 
Dans dit keer, en wel van publiekslieveling Sidi Larbi Cherkaoui. 
De geplande voorstelling Three Duets werd afgelast maar in de 
plaats daarvan krijgen we zijn Apocrifu. 

Het belooft een mysterieuze voorstelling te worden. Een zevenkoppig polyfoon koor brengt 
traditionele gezangen uit Corsica en begeleidt drie dansers, waaronder de choreograaf zelf. De 
waarde en gelijkwaardigheid van religies is een thematiek die hem al lang boeit. In deze tekst laat 
hij zich inspireren door de drie grote openbaringsgodsdiensten (jodendom, christendom en islam) 
en voor hen heilige boeken (Talmoed, Bijbel en Koran). Hij wil de absolute waarheid daarvan ook 
relativeren en hecht daarom groot belang aan de niet-officiële boeken, de apocriefe. Dat verklaart 
meteen de titel van deze voorstelling met een op het eerste gezicht bizar uitgangspunt. Wie de 
choreograaf en zijn werk echter kent, is wel wat gewend. Keer op keer worden we positief verrast, 
dus de verwachtingen zijn al hooggespannen. Wij gaan naar de voorstelling op woensdag 21 
maart, om 20 uur in de Muntschouwburg in Brussel. We vertrekken op het Tacambaroplein om 
18 uur stipt.
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MUSIC TEACHERS

Sta je er ook mee op en ga je er ’s avonds opnieuw mee slapen? Wel je bent niet de enige op 
deze wereldbol, ook je ouders en je grootouders deelden al die passie voor de popmuziek. Al 
vanaf 1950 is popmuziek voor de mens een toevluchtsoord om ellende te vergeten, om zijn 
woede te uiten of om zich steengoed te amuseren.
Van blues tot folk, punk tot beatmuziek en disco tot triphop; elke stijl heeft zijn steentje bijgedragen 
tot dat immense begrip: popmuziek.

Music Teachers Band neemt je mee op een reis door de wervelende wereld van rock-’n-roll tot 
triphop, van Bessie Smith tot Ozark Henry. En je zal zien dat heel wat zaken van toen nu nog 
altijd gebruikt worden: stijlen komen terug, instrumenten duiken telkens opnieuw op en zelfs 
oude melodieën worden uit de platenkast gehaald.
Het muziekoverzicht wordt bovendien ook even geplaatst in een algemeen sociaal kleedje. Weet 
je dat Marilyn Manson absoluut niet de eerste rockster is die zoveel keet schopt of dat popidool 
Britney Spears voorgangers had? Wees daar maar zeker van! Zet je schrap voor een heerlijke 
reis van rock-‘n-roll tot pop!

Op woensdag 7 maart neemt de Music Teachers Band alle zesdes van 10.30 tot 12.10 uur mee 
op die reis door de geschiedenis van de popmuziek. De richtprijs voor deze activiteit bedraagt 
3 euro. Dit bedrag zal via de schoolrekening vereffend worden.
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PROJECT “UNIMATH2011-2012”

De opleiding wiskunde van de Universiteit Gent lanceert dit jaar opnieuw haar project  

“UniMath2011-2012”. Het project houdt in dat medewerkers van de UGent in elke deelnemende 

school een modern onderwerp uit het toepassingsgebied van de wiskunde gedurende een zestal 

lesuren komen onderwijzen en illustreren. De bedoeling van het project is jongeren te sensibiliseren 

voor het nut van wiskunde: door in te gaan op een “echte toepassing” ervaren leerlingen dat 

wiskunde een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven. 

Onze leerlingen die in het laatste jaar de 8-urencursus wiskunde volgen, krijgen van docent Koen 

Struyve op 16 februari, 1 maart en 22 maart het onderwerp “Integralen, behoudswetten en de 

planimeter” voorgeschoteld. In het project worden volgende concepten ontwikkeld: functies van 

twee variabelen, partiële afgeleiden (stelling van Clairaut), gradiënt, dubbelintegraal (stelling van 

Fubini en van Pappus), lijnintegraal, lengte van een kromme, stelling van 

Green en toepassingen. De hoofdtoepassing die wordt besproken, is een 

planimeter. Dit instrument meet de oppervlakte van een gebied “door over 

de rand te gaan” en wordt onder andere in de medische wereld gebruikt 

om de grootte van een tumor te bepalen. Ook behoudswetten en fysische 

vectorvelden komen aan bod. Dit project is tegelijk een kennismaking met de 

hogerdimensionale analyse die in alle academische wetenschappelijke richtingen aan bod komt.

Het project wordt voor alle deelnemende leerlingen afgesloten met een slothappening op 

woensdagnamiddag 9 mei 2012 in de gebouwen van UGent.

DE WERELD EN WIJ IN 2012
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief al werd meegedeeld, organiseren wij voor 

alle zesdejaars een tweedaags project De wereld en wij. Het project vindt 

deels in Gent en deels in Brussel plaats, op donderdag 8 en vrijdag 9 maart. 

De ene dag stellen we de schuldencrisis centraal, de andere dag hebben we het 

over de voedselproblematiek.  

Wij bezorgen jullie in deze nieuwsbrief het volledige programma. Via dit gevarieerd aanbod 

willen we onze zesdejaars met beide actuele onderwerpen confronteren en hen ter zake ruime 

achtergrondinformatie bezorgen.

De richtprijs voor de organisatie van deze tweedaagse (voordrachten in Gent en Brussel, film in 

Gent, expo in Brussel, vervoer naar Gent en Brussel) bedraagt 38 euro.



6 nieuwsbrief maart 2012

PROGRAMMA DE WERELD EN WIJ:

Groep A: ECMTb-c, ECWE, GRLA, HUWEa-b-c, LAMT, MTWE, MTWI, WEWI6c-8 

Donderdag 8 maart  8.30 - 16.30 uur  

Arteveldehogeschool / Kinepolis                                                                                       GENT

9.30 uur Inleidend beeldmateriaal van de makers van het Eén-programma Basta

10 uur Leen Schmücker en Stijn Suijs van Netwerk Vlaanderen. 

Netwerk Vlaanderen onderzoekt ethiek van banken. Ze stimuleert duurzaam 

sparen en verantwoord bankieren.

11.30 uur Lieven Tack, professor aan het Europacollege in Warschau en adjunct-

kabinetschef van viceminister-president Geert Bourgeois

Crisis in Europa of Europa in crisis?

14 uur Filmvoorstelling in Kinepolis: Margin Call (2011), film van J.C. Chandor, thriller 

met als thema het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008.

Vrijdag 9 maart     8.15 - 17.15 uur   

KBC-auditorium / Tour&Taxis                                                                                    BRUSSEL

10.15 uur Alma De Walsche, journalist, redactie MO*

Wie voedt de wereld morgen? 

  Van plattelandslandbouw tot agro-industrie 

13 uur Tentoonstelling in Tour&Taxis

Aan tafel! Van de akker tot het bord
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SCHULDENCRISIS EN VOEDSELPROBLEMATIEK

Groep B: ECMTa, ECWI6-8, GRWE, GRWI6, LAWE, LAWI6a-6b-8, WEWI6a-6b

Donderdag 8 maart 8.15 - 17.15 uur   

KBC-auditorium / Tour&Taxis                                                                                     BRUSSEL

10.15 uur   Alma De Walsche, journalist, redactie MO*

Wie voedt de wereld morgen? 

  Van plattelandslandbouw tot agro-industrie

13 uur Tentoonstelling in Tour&Taxis

Aan tafel! Van de akker tot het bord

Vrijdag 9 maart     8.30 - 16.30 uur   

Arteveldehogeschool / Kinepolis                                                                                         GENT

9.30 uur Inleidend beeldmateriaal van de makers van het Eén-programma Basta

10 uur Michaël Van Droogenbroeck, financieel journalist bij de VRT

Als dominostenen vallen. 

Over de schuldencrisis in Europa.

11.30 uur Jan Smets, directeur van de Nationale Bank 

Van bankencrisis naar schuldencrisis:

 wat liep verkeerd?

14 uur Filmvoorstelling in Kinepolis: Margin Call (2011), film van J.C. Chandor, thriller 

met als thema het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008.
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GALABAL
Op vrijdag 23 maart is het zover: de twaalfde editie van het jaarlijkse galabal van de leerlingenraad. En we verzekeren 

je: ook deze keer wordt het een onvergetelijke avond!

Er is voor elk wat wils: The Band of Willies krijgt de eer het galabal te openen, gevolgd door de aanstekelijke ska 

van Skatchou Bottos. Als hoofdact presenteren we Les Mecs, begeleid door live drums. Ondertussen kan je ook in 

de pianobar terecht om even uit te blazen en tegelijk te genieten van talent van bij ons: verschillende bandjes van 

onze school zullen het beste uit hun repertoire brengen, daarnaast verwachten wij ook Madame en Rose. We sluiten 

de avond af met Mister T ft. CU2.

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Ze zijn te verkrijgen bij de mensen van de leerlingenraad 

of via de school (055/33.46.70). De deuren openen om 21 uur en avondkledij is verplicht.

Jullie zijn van harte uitgenodigd op de receptie vanaf 20 uur. Ook jullie partner is welkom! 

Tot dan!

Dé Leerlingenraad



maart 2012 nieuwsbrief 9 

KALENDER

Monique Stuyck &  Melanie Lelieur

za 3/03 4LAa: Vertrek naar Adria Italië (internationaliseringsproject 4des)

zo 4/03 4WEb: Vertrek naar Sosnowiec Polen (internationaliseringsproject 4des)
4GL: Vertrek naar Targoviste Roemenië (internationaliseringsproject 4des)

ma 5/03 KDOO-dag
3de+4deu: 1LAe: Leefsleutelproject 6
7de+8steu: 1LAf: Leefsleutelproject 6
5ECMTa: Vertrek leerlingen Rodez – Frankrijk (internationaliseringsproject 5des)
16u: Overleg LLR3-directie
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 6/03 KDOO-dag
1ste+2deu: 1LAb: Leefsleutelproject 6
Vm: MST: 3WEc
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 7/03 1ste graad: Begin ononderbroken lesweken
4LAb-4WEc: Terug uit Roende Denemarken (internationaliseringsproject 4des)
4LAc-4WEa: Vertrek naar Brzozow Polen (internationaliserings-project 4des)
1ste + 2de lesuur: 4des: Music Teachers
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
3de + 4de lesuur: 6des: Music Teachers
Vlaamse Wiskunde Olympiade: 2de ronde

do 8/03 1ste+2deu: 1LAa: Leefsleutelproject 6
4LAa: Terug uit Adria Italië (internationaliseringsproject 4des)
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
6des: De Wereld en wij
16u: 1stes(groep 4): Typles
20u: Christen Forum

vr 9/03 1ste+2deu: 1LAd: Leefsleutelproject 6
2de+3deu: 1LAc: Leefsleutelproject 6
1ste graad: Rapport
1ste+2deu: 3EC4b-3HWc-3LAb-3WEa: Essenscia:”Chemie en de jeugd”
3de+4deu : 3EC4a-5b-3HWb-3WEb: Essenscia:”Chemie en de jeugd”
7de+8steu : 3EC5a-3GL-3LAa-3WEc : Essenscia:”Chemie en de jeugd”
4EC4a-5b-4LAa-b: Excursie Amsterdam 
4EC4b-4c-5a-4HWa-b-c-4WEc: Excursie Antwerpen
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
6des: De Wereld en wij

za 10/03

zo 11/03 4WEb: Terug uit Sosnowiec Polen (internationaliseringsproject 4des)
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KALENDER

ma 12/03 KDOO-dag
4GL: Terug uit Targoviste Roemenië (internationaliseringsproject 4des)
1ste tot en met 3de lesuur: 5des + 6des: Schrijfoefening NE
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles
20u: Ouderraad

di 13/03 KDOO-dag
5des: Uitstapmogelijkheid keuzevakken
Vanaf 13u: 5des: KV Verkenning van het heelal: Bezoek dienst Sterrenkunde UGent 
2de graad: Begin ononderbroken lesweken
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 14/03 Afrekening schooltombola
4LAc-4WEa: Terug uit Brzozow Polen (internationaliseringsproject 4des)
Vlaamse Biologie Olympiade: 2de ronde

do 15/03 1°-2°u: 2des: Kangoeroe-wedstrijd
Vanaf 14.10u: 6des: KV Sport: Mountainbiketocht
6des: Uitstapmogelijkheid keuzevakken
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 16/03 1ste-2de graad: Rapport

za 17/03

zo 18/03

ma 19/03 KDOO-dag
Vm: 2GL : PW GR
Nm: 1LA-2LA-2GL: Studieverlof
13u: LLR3

di 20/03 KDOO-dag
Vm: 1LA-2GL-2LA: PW LA
Vm: 2MO: PW SEI
Nm: 1ste graad: Studieverlof

wo 21/03 Trekking schooltombola
1stes: Begin Proefwerken
18u: De Munt: Three Duets – Cherkaoui (dans)

do 22/03 8ste+9de lesuur: 6des-8u WI: UniMath 2011-2012: “Integralen, behoudswetten en de planimeter” 
door Koen Struyve, docent UGent
Vanaf 14.10u: 6des: KV Fotografie + 5des en 6des: KV Cult-uur: Kostumering musical

vr 23/03 3de graad: Rapport
NIEUWSBRIEF 8
LLR: Galabal

za 24/03

zo 25/03
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GEZOCHT: 
ZANGERS EN ZANGERESSEN 

VOOR DE MUSICAL 
“ SEXY BRAINS AND CULT ”

Vanaf maandag 12 maart zullen de koorrepetities elke maandag over de middag 
doorgaan.

Voor de eerste graad: vanaf 12u30 tot 13u15 in de filmzaal.

Voor de tweede en derde graad: vanaf 13u15 tot 14u in de filmzaal.

Tijdens de laatste week van de musical zal er intensief gerepeteerd worden, 
hou dus alvast de week van 21 tot en met 26 mei vrij!

BE THERE

Inschrijvingen mogelijk bij Melanie Lelieur via Smartschool.
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ANTWOORDSTROOKJES 

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

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 5 maart 2012 ondertekend aan de klassenleraar
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.


