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Beste ouders 

Op zondag 2 mei  zetten we onze schooldeuren wijd open, want dan vie-

ren we onze jaarlijkse OPENDEURDAG. Dit jaar belooft een bijzondere 

editie te worden, want zondag 2 mei betekent ook het startschot van onze 

feestperiode: het Sint-Bernarduscollege bestaat 10 jaar! 

Traditioneel verwelkomen leden van de leerlingenraad en ouderraad jullie 

via de ingang Meinaert. Van hieruit starten de rondleidingen voor de toe-

komstige eerstejaars en hun ouders. Tijdens deze wandeling leer je de 

school beter kennen en kan je tal van lokalen bezoeken, zoals onze open 

leercentra, de computerklassen, de vaklokalen biologie, aardrijkskunde, 

techniek alsook de hernieuwde lokalen Nederlands, Frans en wiskunde 

uitgerust met onze ‘trots’ (de digitale borden). Je kan talrijke demonstra-

ties bijwonen of even proeven van een lesje Latijn.  

Onze opendeurdag is zoals altijd ook een feestdag, met springkastelen en 

een schminkstand voor de kleinsten, muzikaal en creatief talent op 

een groot podium op onze speelplaats, sportief en 

ander geweld in onze sportzaal, ijsjes en ander lek-

kers bij de vleet, de kans om een drankje te nutti-

gen… Kortom, een namiddag gezellig samenzijn om 

te genieten van hopelijk zonnig weer en, heel zeker, 

het enthousiasme en talent van onze leerlingen! 

Maar dit jaar is er nog meer! Op zondag 2 mei stel-

len we immers onze SBC-strip voor, een prachtreali-

satie van leerlingen, leerkrachten en directie in sa-

menwerking met scenarist Ivan Adriaenssens en 

professionele tekenaar Steven Dhondt (Stedho). Het 

resultaat mag er wezen, een leerstrip, met 40 blad-

zijden strip en 40 bladzijden tekst. Je leert er over 

de historiek van ons gebouwenpark, het kunstpa-

trimonium en enkele mysteries worden onthuld, 

de pedagogiek van de school wordt in verband ge-

bracht met Bernardus… 

Bovendien kan je al van een voorproefje genieten 

van ons tweede feestmoment, het totaalspektakel 

van vrijdag 7 en zaterdag 8 mei. Leerlingen, leer-

krachten en dirigent Luc Tjolle zullen korte stukjes 

‘repeteren’ met open deuren. 

Kortom, op zondag 2 mei is het SBC the place to be. Van harte uitgenodigd op onze opendeurdag! 

Thierry Godefroidt, 

 directeur  
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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. 

 

♦ maandag 3 mei  

◊ voormiddag 3de jaar 

◊ namiddag 1MO a-b-d-e-f-h-i-j 

♦ dinsdag 4 mei 

◊ voormiddag 5de jaar 

◊ namiddag 1LA a-b-c-d-e & 1MO c-g 

♦ donderdag 6 mei  

◊ voormiddag 6de jaar 

◊ namiddag 2MO a-c-d-e-g, 2GL b & 2LA a-b 

♦ vrijdag 7 mei  

◊ voormiddag 4de jaar 

◊ namiddag 2 MO b-f-h-i-j, 2GL a & 2LA c 

 

Voor de eerste graad worden de aanwezighe-

den in de namiddag per klas gecontroleerd om 

12.50 uur in de rij op de speelplaats. Voor de  

tweede en derde graad  worden de aanwezighe-

den ‘s morgens per klas gecontroleerd om 8.25 

uur op de speelplaats. 

Alle leerlingen vertrekken dan onder begelei-

ding 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, re-

genjasje bij slecht weer, degelijk sportschoei-

sel, eventueel douchegerief,… Geblesseerde 

leerlingen (met geldig doktersattest) worden 

ingeschakeld om mee te helpen in de organisa-

tie. 

Tijdens het afleggen van de werp- en springdis-

ciplines worden doorlopend loopnummers af-

gewerkt (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 no-

dige zelfdiscipline om van deze atletiekmeeting 

een geslaagde sportmanifestatie te maken. 
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Wordt over jou gezegd dat je hoogbegaafd bent, vind je jezelf ook 

geniaal of hou je van een avondje plezier? Dan ben je bij ons aan 

het juiste adres. Wij, enkele laatstejaarsleerlingen van het Sint-

Bernarduscollege, organiseren in het kader van het keuzevak mini-

onderneming een quizavond. Deze ongetwijfeld fantastische 

avond vindt op vrijdag 23 april om 19 uur plaats in resto 3. 

Jullie denkwerk is natuurlijk niet voor niets, we beschikken over 

fraaie prijzen. Deelnemen kan voor de luttele som van 3 euro per 

persoon. Gelieve er rekening mee te houden dat we het liefst 

groepjes van 4 personen hebben, een persoon meer of minder is 

natuurlijk geen probleem. Om al deze moeilijke vragen door te slik-

ken, zijn uiteraard een drankje en hapje voorzien.  

Inschrijven kan via ons e-mailadres quizitxl@hotmail.com of je kan 

kaarten verkrijgen bij Glenn Desmet, Niels De Buck, Matthieu De-

meyer, Maarten De Ruyck, Jelle Lannoo, Carmine Van der Linden 

en Jennifer Norga.  

  QUIZ MINI-ONDERNEMING  

Na het succes van vorig jaar kon een tweede editie van het Totaalspektakel 

niet uitblijven. Tal van leerlingen en leerkrachten kozen dit jaar om samen een 

optreden in ware proms-stijl te organiseren. Een heus Sint-Bernardus-

promenadeorkest, zangers, solisten, dansers,dichters en toneelspelers brengen 

een avondvullend programma vol cultuur en passie. 

Dit jaar kozen we Music and Lyrics als thema. 

Wie geïnteresseerd is om zoon- of dochterlief op vrijdag 7 of zaterdag 8 

mei, telkens om 20.00 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 be-

perkt. 

De toegangsprijs bedraagt 5 euro i n 

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 uw enthou-

siaste aanwezigheid. 

  TOTAALSPEKTAKEL 
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GUISLAINMUSEUM 

In het kader van het vak gedragswetenschap-

pen bezoeken we op woensdag 21 april met 

5 HUWE b het Museum Dr. Guislain.  

Er is een rondleiding voorzien doorheen de 

permanente collectie die een overzicht geeft 

over de geschiedenis van de psychiatrie.  

Daarnaast is een zoektocht georganiseerd in 

de tijdelijke tentoonstelling Uit het geheugen, 

over weten en vergeten. Uit het geheugen gaat 

over de fascinatie voor het geheugen in de we-

reld van de wetenschap en de kunst. De ten-

toonstelling belicht een eeuwenoude zoek-

tocht: van de middeleeuwse geheugenkunst 

over de eerste psychologische onderzoeken tot de actuele experimenten met artificiële intelligentie. 

Kunstenaars laten zich inspireren door herinneringen. Op de tentoonstelling zijn middeleeuwse 

traktaten, oude en hedendaagse kunst, foto’s en filmfragmenten te zien.  

Praktisch: 

We verzamelen om 8.15 uur aan het station in Oudenaarde, om 13 uur nemen we de trein terug in 

Gent zodat we om 13.30 uur in Oudenaarde zijn (aan het station). De kostprijs voor het bezoek 

aan het museum bedraagt 3,50 euro per persoon, te vermeerderen met het trein- en tramticket. 

Het bedrag zal vereffend worden via de schoolrekening. 

Op donderdag 6 mei 2010 organiseren de leerkrach-

ten chemie een groot practicum rond organische stof-

fen, in onze eigen chemielokalen. Gedurende ongeveer 

twee uur zullen de leerlingen uit het vijfde jaar weten-

schappen kennis maken met de geur, kleur en reactivi-

teit van organische stoffen. Er worden allerlei proeven 

uitgevoerd rond geleidbaarheid en oplosbaarheid, er 

worden heerlijk geurende stoffen gesynthetiseerd... De 

wereld van de organische chemie gaat open. Vergeet je 

labojas niet! 

 

Uurschema: 

8.30-10.40 uur: 5WEWIa+c 

10.50-13 uur:  5ECWE-5GRWE-5LAWE-5WEWIb 

13.40-15.50 uur: 5MTWE 

PRACTICUM CHEMIE 
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Op vrijdag 30 april trekken we naar De Munt om er om 20 uur 

de dansvoorstelling Babel van Sidi Larbi Cherkaoui te bekijken. 

Sidi Larbi Cherkaoui kreeg een dansopleiding bij het gezel-

schap van Anna Teresa De Keersmaeker. De laatste jaren maakt 

hij echter vooral naam als choreograaf. 

De voorstelling 'Apocrifu' is een verrassende combinatie van 

dans met de schitterende muziek van het ensemble A Filetta. 

De polyfonische zang van deze Corsicaanse groep grijpt terug 

naar de oude muziektradities van het eiland.  

'Apocrifu' verwijst naar de term waarmee teksten worden aan-

geduid die aanspraak maakten om als onderdeel van de bijbel te 

worden beschouwd, maar niet in de bijbel zijn opgenomen. 

'Apocrief' wordt ook gebruikt als synoniem voor 'geheim' en ' 

verborgen'. De voorstelling gaat over 'waarheid' en de relativi-

teit van waarheid en religie, maar ook over woorden en boeken. 

Op de planken ontbrandt een heftige strijd om de (verborgen) 

waarheid. De dansers kronkelen in het stof, ze stampvoeten en 

vechten om hun gelijk, maar kunnen het niet eens worden. De 

boeken op het podium die eerst nog het pad effenden naar de an-

der, worden als projectielen gebruikt. 

 

De voorstelling kreeg bij de creatie in 2007 een staande ovatie. 

Wie de naam van de choreograaf en van het ensemble even goog-

let, vindt meteen al een aantal beeld- en geluidsfragmenten als 

voorproefje. 

  DE MUNT 
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ma 19-4 Begin voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen  van onze leerlingen 

  Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  16.00u: LLR 3 

di 20-4 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  5ECMTb: Aankomst leerlingen Kardzhali Bulgaria (internationaliseringsproject) 

woe 21-4 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  8.15u-13.30u: 5HUWEb: Bezoek Guislainmuseum Gent 

  5ECMTa: Aankomst leerlingen Uppsala Zweden (internationaliseringsproject) 

  16u: 5HUWEb: Aankomst leerlingen Ancona Italië (internationaliseringsproject) 

do 22-4 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

  20.00u: Ouderraad 

vrij 23-4 Inhaalproefwerken (indien nodig) 

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

  5ECMTc-5HUWEa-c: terug uit Gubbio Italië (internationaliseringsproject) 

  KV Mini-Onderneming: Quizavond 

za 24-4 KV: Europees project: aankomst leerlingen Northeim (Duitsland) en Rodez (Frankrijk) 

  5ECMTb: vertrek leerlingen Kardzhali Bulgaria (internationaliseringsproject) 

  LLR: Nekka-nacht Antwerpen 

ma 26-4 16.00u: Overleg directie – LLR 3 

di 27-4 5ECMTa: Vertrek leerlingen Uppsala Zweden (internationaliseringsproject) 

woe 28-4 8.30u: 5HUWEb: Vertrek leerlingen Ancona Italië (internationaliseringsproject) 

  12.30u-15.00u: Remediëringstesten 

  13.00u-16.00u: Vlaamse Wiskunde Olympiade + Junior Wiskunde Olympiade (finale) 

do 29-4 13.20u-14.00u: Keuzevakkenbeurs 

vrij 30-4 Rapport 

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

  19.00u: Inschrijfmoment voor broers en zussen van onze leerlingen 

  20.00u: De Munt: Dansvoorstelling Babel van Sidi Larbi Cherkaoui 

zo 2-5 Open Dag 

ma 3-5 Milieuweek  

  Intensieve repetitieweek Koor Totaalspektakel 

di 4-5 Atletiek 

  KV: Europees project: vertrek leerlingen Northeim (Duitsland) en Rodez (Frankrijk) 

  Keuzevak tot en met 15.50u 

do 6-5 8.30u-10.40u: 5WEWIa-c: Practicum organische chemie 

  10.50u-13.00u: 5ECWE-5GRWE-5LAWE-5WEWIb:Practicum organische chemie 

  13.40u-15.50u: 5MTWE: Practicum organische chemie 

KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER    
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STUDIEKEUZESTUDIEKEUZESTUDIEKEUZESTUDIEKEUZE    

VOORNAAM LL:         KLAS:   5 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. 

STROOKJES NIEUWSBRIEF APRILSTROOKJES NIEUWSBRIEF APRILSTROOKJES NIEUWSBRIEF APRILSTROOKJES NIEUWSBRIEF APRIL    

TOTAALSPEKTAKEL 

Wij zullen met        personen (waarvan   gratis) aanwezig zijn op de cultuuravond  

Music and Lyrics op  

 

� vrijdag 7 mei om 20 uur. 

� zaterdag 8 mei om 20 uur. 

HANDTEKENING OUDER(S) 

 
 

 

 

Gelieve de strookjes ten laatste op maandag 26 april 2010 ondertekend aan de klassenle-

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


