
Beste ouders 

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot de paasnacht, dit 

jaar de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 april. Voor de christenen bete-

kent het een tijd van inkeer en herbronning: een terugkeer naar de bron, 

naar het zuivere leven zoals het evangelie het voorhoudt.  

De tijd bij uitstek om zich vrij te maken van 'onwaarden' als hebzucht, 

eerzucht en heerszucht; om ruimte te scheppen voor het essentiële, een 

leven in liefde, de liefde voor jezelf, je medemens, de wereld waarin we 

leven, de liefde voor God. 

Zo biedt de vastentijd de gelegenheid om iets extra te doen voor de men-

sen die het echt nodig hebben. Er is geen sprake van een authentieke be-

kering zonder een eerlijke bekommering voor de medemens, zonder een 

verhoogd engagement en een sterkere solidariteit met de zwaksten onder ons.  

Daarom hebben we op voorstel van de coördine-

rende directeur Karel Vos beslist om een deel 

van de opbrengst van de tombola te schenken 

aan Haïti Lavi 12-12, meer bepaald € 1 per leer-

ling en personeelslid, afgerond € 1.800. We 

danken u van harte voor uw bijdrage tot het 

welslagen van onze tombola. 

Thierry Godefroidt 

FEBRUARI 2010 

Thierry Godefroidt, 

 directeur  
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Weet u dit nog? 

De veertigdagentijd start op Aswoensdag. In de eucharistie- of boeteviering tekent de pries-

ter een ‘askruisje’ op het voorhoofd van de gelovigen. Daarmee worden ze herinnerd aan hun 

roeping te leven in navolging van Jezus Christus. In de veertig dagen voor Pasen betekent dat 

meegaan in de lijdensweg van Jezus, solidair zijn met de armen en verdrukten in deze wereld. 

Ook daarvan is de vasten een uitdrukking. De as is gemaakt van de gezegende palmtakken van 

Palmzondag van het jaar daarvoor, die vóór de Aswoensdagviering verbrand worden. De tak-

ken van jubel en vreugde moeten eerst worden verbrand om zo tot teken te worden van het 

kruis,  de dood en de verrijzenis.  

De zondagen in de veertigdagentijd zijn geen vastendagen. Een zondag is een feestdag, de 

dag waarop de verrijzenis van Jezus wordt gevierd en daar past geen vasten bij. Daarom zitten 

tussen Aswoensdag en Pasen niet veertig maar welgeteld zesenveertig dagen, de zes zondagen 

inbegrepen. De eerste vijf krijgen een nummer: van de eerste tot de vijfde zondag; de laatste is 

Palm- of Passiezondag en vormt het begin van de Goede Week.  
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IN DE KIJKERIN DE KIJKERIN DE KIJKERIN DE KIJKER    

In het kader van de evaluatie van de Gelijke Onderwijskansen (GOK) werd geopteerd voor een be-

vraging naar het welbevinden bij alle leerlingen van het eerste jaar en hun ouders. De bevraging 

was anoniem. Er werd alleen geregistreerd wie de vragenlijst invulde, niet de individuele resulta-

ten.  

 

De volgende items kwamen bij beide groepen 

aan bod: 

• Het leren en studeren op school 

• Het leven op school  

• De communicatie 

• De bereikbaarheid en behulpzaamheid 

van het schoolteam 

 

De leerlingen konden daarnaast ook hun me-

ning kwijt over de infrastructuur. De ouders 

konden hun mening geven over de activiteiten 

en de ouderraad. 

 

Door de leerlingen werd de bevraging digitaal 

ingevuld op school op dinsdag en woensdag voor de kerstvakantie. Door de ouders voor de kerst-

vakantie, op vrijwillige basis, thuis via een link op Smartschool of op school tijdens het oudercon-

tact. 

 

• 93 % van de leerlingen van het eerste jaar: 

�  280 leerlingen vulden de bevraging volledig in,  

� 13 leerlingen begonnen maar werkten ze niet af, 

� 18 leerlingen hebben ze niet ingevuld. 

 

• 51 % van de ouders van het eerste jaar: 

� 153 ouders vulden de bevraging volledig in, 

� 8 ouders begonnen maar werkten ze niet af, 

� 140 ouders hebben ze niet ingevuld. 

 

Voor verschillende ouders en leerlingen kwam de be-

vraging te vroeg. We zijn ons daarvan bewust en zullen 

daar in de toekomst ook rekening mee houden. De eni-

ge reden voor de keuze van het tijdstip, was dat in de 

regelgeving voor gelijke onderwijskansen is voorzien 

dat elke school in de loop van het tweede trimester van 

het tweede schooljaar van de GOK-cyclus een 

‘zelfevaluatie’ uitvoert. 

 

Uit beide bevragingen kwamen een aantal aandachtspunten en suggesties naar voor. Alle werk-

punten worden besproken in overleg tussen de directie en de betrokken werkgroepen. De integra-

le resultaten van beide bevragingen zijn na te lezen op www.sbcollege.be.  

RESULTATEN BEVRAGING EERSTE JAAR 



3 

TERUGBLIKTERUGBLIKTERUGBLIKTERUGBLIK    

  DIKKETRUIENDAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook al werd Ko-
penhagen geen 
succes, toch blijft 
h e t  K y o t o -
verdrag gelden en 
moet de CO2-
uitstoot verder 
naar beneden.  

Ook onze school wil daaraan meehelpen en één van de bijdragen is de „Dikketruiendag’. We 
deden twee dagen lang een dikkere trui aan: op donderdag 11 en vrijdag 12 februari ging de 
verwarming aanzienlijk lager tot zelfs helemaal uit.  

De leerlingenraad verkocht pannenkoeken en tijdens de speeltijd was er een "dans je warm mo-
ment" georganiseerd door 
de leerlingen van het keu-
zevak bewegingsagogiek. 

 

 

 

 

 

DIKKETRUIENDAG is een 

initiatief van de Vlaamse 

Overheid dat al voor de vijf-

de maal wordt georgani-

seerd. 
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TERUGBLIKTERUGBLIKTERUGBLIKTERUGBLIK    

ALS DE DAG VAN TOEN… 

Stel je voor: een dagje naar 
school gaan zoals 75 jaar ge-
leden. Iedereen doet kleren 
aan zoals toen, de leerkracht 
geeft een bijzondere les en ’s 
middags passen we het eten 
en de activiteiten aan. Een 
gek idee?  

Voor de leerlingenraad is 
niks te gek en daarom orga-
niseerden we de DAG VAN 
TOEN. Op vrijdag 26 fe-
bruari stond de hele dag in 
het teken staan van de Dag 
van toen. Iedereen mocht 
zich verkleden en gedragen 
als toen. Om een idee te ge-
ven, werd een suggestielijst 
opgesteld. Nog meer creatie-
ve ideeën waren natuurlijk welkom! 

Natuurlijk deden ook de leerkrachten en het ondersteunend personeel mee. Leerkrachten pasten 
hun les aan. Zo konden we in de les PO eens breien, of keken we in de les Engels naar fragmentjes 
uit oude films. Maar hoe konden we de leerkracht overtuigen? We daagden hen uit! Een paar 
voorbeeldjes:  

� Als de leerkracht wiskunde een 
hele dag in kostuum rondloopt, 
zal ook de klas een hele dag een 
das dragen. 

� Als de leerkracht een les geeft zo-
als toen (met een aangepast the-
ma), zal de klas voor de leerkracht 
de Brabançonne zingen. 

� Als een opzichter in een paters-
kostuum rondloopt, kuis je met de 
klas een stuk van de speelplaats 
op. 

� …  

 

De Dag van toen was meer dan alleen 
regeltjes. Ook ’s middags leefden we zo-
als 75 jaar geleden. Wat dacht je van een 

goede, oude maaltijd? Een initiatie walsen? Volksspelen in plaats van computerspelletjes? 

 

Wil je meegenieten van een fantastische dag uit de oude doos? Surf naar 
www.sbcollege.be en bekijk het uitgebreide fotoverslag! 

Verkleed je als leerling uit de jaren stillekes. 

Draag een das/rok of een oude bril, leg je haren 

naar achter… 

Start de les met een gebed. We zijn tenslotte een 

katholieke school. 

Vermijd computers. 

Schrik niet van de ezelsoren die de leerkracht plots 

boven haalt.  

Neem een klassieke pen mee naar school in plaats 



TERUGBLIKTERUGBLIKTERUGBLIKTERUGBLIK    
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In de week van 5/2 – 12/2 liep de Vlaamse week tegen pesten, intussen de 5de editie van het 
Vlaamse Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.   
Ook SBC deed mee! We willen samen opkomen voor wie gepest wordt en een signaal geven dat 
pesten bij ons niet kan, nooit, en onder geen enkele vorm. 
Onze actie bestond erin onze leerlingen een treffende slogan te laten bedenken van maximaal 10 
woorden. Onder het motto “Kies kleur tegen pesten” noteerde elke klas een slogan op een kleuraf-
fiche en naderhand werden alle affiches in de school verspreid opgehangen. 
Per graad werd één winnende slogan gekozen. De winnende klassen krijgen samen met hun klas-
senleraar en hulpklassenleraar een broodje en een drankje aangeboden door de school omdat sa-
men eten, meer is dan alleen eten!  
 
En de winnaars zijn…. 
 
In de eerste graad 2GLA met Pesten is voor niemand fijn! Iedereen wil gewoon gelukkig zijn! 
In de tweede graad 3LAa- 3GLb met Anti-pestplan, ik ben Fan! 
In de derde graad 5HWb met Pesthumeur? Daar is de deur!!! 

 KIES KLEUR TEGEN PESTEN 

2GLA met Pesten is voor niemand fijn! Iedereen wil gewoon gelukkig zijn! 
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OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM 

OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

Na de intellectuele inspanning van de proef-

werken is het tijd voor een beetje sportieve 

ontspanning/inspanning. 

Woensdag 31 maart is er voor alle eerstes 

een sportvoormiddag. 

We vertrekken op school om 8.30 u. naar 

de sportvelden van Oudenaarde en het ste-

delijk zwembad en zijn terug om 12.10 u. 

De klassen- competitie om-

vat volgende s p o r t e n : 

voetbal, netbal en zwemmen. De win-

nende klas krijgt een attentie. 

Wat breng je mee:  

� sportkledij 

� zwemgerief 

� warme kledij voor de buitenactiviteit 

� regenkledij (indien nodig) 

� een drankje en een tussendoortje 

� En … je goed humeur! 

EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE 

Tijdens de tweede of derde week van het derde 
trimester organiseren de leerkrachten aardrijks-
kunde een tweede excursie, in het kader van het 
hoofdstuk bevolking en bebouwing. Dit betekent 
dat we een halve dag de bebouwing gaan bestu-
deren om uiteindelijk een stedelijke, verstedelijk-
te en plattelandse kern van elkaar te kunnen on-
derscheiden. De leerlingen werken die dag in 
groepjes om zo een bundel met vragen en op-
drachten in te vullen. 

Aangezien het verste punt van deze excursie 
Kruishoutem is, ligt het ook voor de hand dat we 
ons verplaatsen met de bus. 

 

Wat mag je die dag zeker niet vergeten? Een 
balpen, kleurpotloden, fluovest (veiligheid!) en 
een harde kaft of schrijfplank. 

Bij regenweer zijn een paraplu, plastic zak en 
goede regenkledij een must. Schrijven doen we 
dan ook beter met een potlood." 



 WIJNDEGUSTATIE 

In het kader van het keuzevak mini-onderneming organise-

ren enkele leerlingen op 27 februari en 6 maart een wijnde-

gustatie. In ruil voor een aanvaardbare prijs kan van een 

gezellige en sfeervolle  avond genoten worden. Er zullen tal 

van wijnen te proeven zijn en achteraf wordt nog een hapje 

gepresenteerd en is er ook de mogelijkheid om dansend de 

benen te strekken.  

 

Meer info via: wijndegustatie@hotmail.com.  

 

Toegangskaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen. 

OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

7 

Vrijdag 2 april is de laatste dag van het tweede trimes-

ter. Op deze dag krijgen de leerlingen van het eerste jaar 

hun trimesterrapport mee naar huis.  Deze dag is tevens 

goede vrijdag. Dit willen we op school niet zomaar laten 

voorbij gaan.  

De proclamatie zal in 2 stukken opgedeeld worden. De 

leerlingen van het eerste jaar krijgen eerst hun rapport 

en nemen nadien deel aan de paasbezinning.  

Voorafgaand de proclamatie willen wij de leerlingen de 

kans bieden om deel te nemen aan het solidariteitsmaal. 

We vragen de leerlingen die wensen deel te nemen aan 

de maaltijd om 12.00 uur op school te zijn. Zij kunnen 

dan genieten van een rijstmaaltijd met groentjes en kip. 

Ook zal de kans geboden worden de maaltijd zonder kip 

te nuttigen.  

Dit gebeurt op vrijwillige basis en kost €5. Dit zal via de 

schoolrekening vereffend worden. De opbrengst van de-

ze maaltijd zal geschonken worden aan organisaties die 

in Haïti aan de wederopbouw werken.  

Gelieve het inschrijvingsstrookje achteraan de nieuws-

brief te gebruiken. 

  SOLIDARITEITSMAALTIJD 



8 

OP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNINGOP DE PLANNING    

GOED BEGONNEN, HALF GEWONNEN 

Tijdens het eerste trimester werd veel aandacht besteed aan “Leren leren”. We werken daarbij ook 
vakoverschrijdend. Loopt er bij het studeren nog iets fout? Een aantal vaste studiegewoontes kun-
nen helpen.  

 

1. Een goede werkplek 

Is uw zoon/dochter vaak afgeleid? Zoek dan naar een rustige 
werkplek waar u nu en dan voorbijkomt. Heeft uw kind be-

hoefte aan een ouder in de buurt? Plan dan werk waarbij u zich 
niet volledig hoeft te concentreren (lezen, strij-

ken,computerwerk…) en blijf zo beschikbaar terwijl uw zoon/
dochter zelfstandig kan werken.  

Organiseer eventueel twee werkplekken: één voor de periode voor het  
avondmaal en één voor ’s avonds waar je als ouder een oogje in het zeil kan 

houden. 

 

2. Hulp bij het organiseren van schoolmateriaal 

Voorzie mappen en boeken van een kleine sticker met een eigen kleurencode voor elk vak (vb: 
groen voor wiskunde, geel voor biologie enz…). Zo vindt hij/zij vlotter zijn mappen en bijhorende 
boeken in de kamer en de boekentas terug. 

Voorzie eventueel een heen-en-weer-map in de boekentas. Hierin komen extra blaadjes of taken, 
gesorteerd per vak. Neem deze map regelmatig door. 

 

3. Timing 

Op voorhand duidelijke afspraken maken over TV- en computertijd, tijd om te ontspannen en te 
studeren, gebruik van telefoon en gsm. Enige regelmaat ’s avonds is een pluspunt. 

 

4. Hoe kan je als ouder begeleiden bij de dagtaak? 

� Maak duidelijke afspraken: 

� Op het afgesproken uur met de boekentas op de werkplek zitten. 

� Agenda openleggen, schrijfgerief en planning klaarleggen. 

� Boeken en schriften die nodig zijn op een stapeltje klaarleggen. 

� Overloop eventueel samen de agenda.  

� Duid aan wat uw zoon of dochter alleen kan. 

� Spreek af voor welke taken hulp 
nodig is en wanneer u zal hel-
pen. 

� Werken volgens de afgesproken 
tijd. Te lang werken, brengt veel 
spanning mee. 

� Kijk eventueel na of alles is afge-
werkt volgens planning en over-
hoor indien nodig of gewenst. 

LEREN LERENLEREN LERENLEREN LERENLEREN LEREN    

TIP
S V

OOR 

OUDERS 



KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER    
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ma 1-3 3°+4°u: 1LAe: Leefsleutelproject 6 

  6°+7°u: 1LAb: Leefsleutelproject 6 

  16.00u: 1stes: Typles  

di 2-3 7°+8°u: 1LAa: Leefsleutelproject 6 

  16.00u: 1stes: Typles  

woe 3-3 Trekking SBC-Tombola 

do 4-3 2°+3°u: 1LAd: Leefsleutelproject 6  

vrij 5-3 3°+4°u: 1LAc: Leefsleutelproject 6 

  Rapport 

  16.00u-17.30u: repetitie koor totaalspektakel (V101)  

za 6-3 KV Mini-Onderneming: wijndegustatie  

ma 8-3 16.00u: 1stes: Typles  

di 9-3 16.00u: 1stes: Typles  

do 11-3 Begin ononderbroken lesweken 

vrij 12-3 Rapport  

ma 15-3 16.00u: 1stes: Typles  

di 16-3 16.00u: 1stes: Typles  

do 18-3 20.00u:  Christen Forum Vlaamse Ardennen: Dr. Marc De Smet SJ: 

     euthanasie-palliatieve zorgen, een gelovige visie  

vrij 19-3 Rapport 

  16.00u-17.30u: repetitie koor totaalspektakel (V101)  

ma 22-3 Vm: 1LA: PW LA  

d0 25-3 Begin proefwerken 

vrij 26-3 16.00u-17.30u: Repetitie Koor Totaalspektakel (V101)  

di 30-3 Laatste proefwerkdag 

ma 5-4 Paasvakantie t.e.m. zondag 18-4 

woe 31-3 Sportactiviteit  

do 1-4 Vrij  

vrij 2-4 Vm: vrij 

  16.00u-17.30u: Repetitie Koor Totaalspektakel (V101)  

  13.30u-15.00u: proclamatie 

  12.10u-13.30u: solidariteitsmaal  



VOORNAAM LL:         KLAS:   1 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen.  

 

Handtekening ouder(s): 

 

 

Gelieve de strookjes ten laatste op maandag 8 maart 2010 ondertekend aan de klassenle-

raar  terug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  

STROOKJES  MAARTSTROOKJES  MAARTSTROOKJES  MAARTSTROOKJES  MAART    

SOLIDARITEITSMAAL 

Ik,  ………………………………………………………………………………….………………………………….,  ouder van   

……………………………….………..………………………………………..., uit (klas  1 ……….……)  geef toestem-

ming om deel te nemen aan het solidariteitsmaal op vrijdag  2 april (zie p. 7). 

Mijn zoon/dochter verkiest (schrappen wat niet past): 

� maaltijd met vlees 

� maaltijd zonder vlees 

PROEFWERKROOSTER 

  1LA 1MO 

ma 22-3  voormiddag LA les 

namiddag les 

do 25-3 voormiddag AA 

vrij 26-3 voormiddag FR 

ma 29-3 voormiddag WI 

di 30-3 voormiddag NE 

  BI 


