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NIEUWSBRIEF

T. Godefroidt

Directeur

Beste ouders, beste leerlingen

Dat lesgeven geen vanzelfsprekendheid is, is een open deur 
intrappen, laat staan leren lesgeven. Want naast gedegen vakkennis 
en liefde voor het vak wordt van die ‘leraar in wording’ veel 
verwacht: goede voorbereidingen, gestructureerde bordschema’s, 
gevarieerde en vernieuwende werkvormen, aangepaste evaluaties, 
een vlotte interactie met de leerlingen, een sterk gevoel voor humor, 
engelengeduld, een natuurlijk gezag, dito charisma. Kortom, 
er zijn tientallen vaardigheden en attitudes vereist om het als  
‘klas-bak’ te maken. Dan voegt een directeur daar nog drie E’s 
aan toe [enthousiasme, engagement, empathie], wordt  van elke 
leerkracht attentie, voorbeeldigheid, collegialiteit verwacht en 
onder invloed van maatschappelijke evoluties wordt lesgeven meer 
en meer ondergeschikt aan opvoeden.

En ja, dan is de theorie één zaak, de praktijk een andere. Ook al vinden velen dat je pas echt leert lesgeven ‘als je voor de 
leeuwen wordt geworpen’,  toch kunnen STAGES de aansluiting tussen de theoretische opleiding en de beroepspraktijk 
vergroten. Deze stages laten de studenten toe om vaardigheden en attitudes te oefenen die in theorielessen maar 
moeilijk aangebracht kunnen worden. De studenten worden altijd bijgestaan door een vakmentor, die tips kan 
aanreiken of kan wijzen op valkuilen.

Ook voor de ontvangende school zijn er voordelen. De studenten experimenteren met vernieuwende werkvormen en 
zo kunnen onderwijsinnovaties op het werkveld ingang vinden. En… de schoolleiding ziet ‘leerkrachten in opleiding’ 
aan het werk en kan op termijn ‘m/v met talent’ rekruteren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook wij op het Sint-Bernarduscollege jaarlijks een groot aantal ‘leraars in wording’ 
de kans bieden om het belangrijkste onderdeel van hun opleiding aan te vatten. Zo hebben we per schooljaar vijftig 
tot zeventig studenten voor kijk- en doestages. Dit aantal betekent dat ongeveer 2% van het totale lesurenpakket 
wordt gebruikt voor stage, behoorlijk verspreid over de verschillende vakken. Bij “kijkstages” is de stagiair een 
observator die toekijkt hoe vakleerkrachten een bepaalde lesactiviteit uitvoeren. Bij “doestages” krijgen studenten 

duidelijke opdrachten met begeleiding die passen bij hun opleiding. 

Om dit alles in goede banen te leiden, zetten we heel wat ‘mankracht’ in. Niet alleen kunnen we 
een beroep doen op elke vakleerkracht, daarnaast staan twee mentoren (Christelle Van Hautte 
en Wim Verhofstadt) en één directielid (Anne De Vleeschouwer) in voor alle coördinatie.

Als school willen we de zorg voor ‘de leraar van morgen’ niet uit het oog verliezen en we hopen 
ook op deze manier blijvend werk te maken van goed onderwijs!
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OP DE PLANK

CÎTO
Op het waterbekken zijn we aanbeland bij onze volgende opdracht. 
Na “genieten” moeten we “overlopen”. Want een waterbekken is niet 
ontworpen om het water in op te slaan, het kan niet anders dan 
“overlopen”. 

Overlopen van enthousiasme om wat we in ons hebben. Met de kennis 
en liefde die we in ons hebben en die we altijd laten bijvullen aan de 
Bron, kunnen we overvloedig omspringen. Door ons enthousiasme in 
een positieve sfeer kunnen we ook anderen aansteken met liefde en 
nieuwsgierigheid naar kennis. Word een overlopend waterbekken en 
stroom over van geluk.

DAG VAN DE VERANDERING
Dat de leerlingenraad van de tweede graad (LLR2) een Plankindje sponsort, kon je al in de nieuwsbrief van 

december lezen. Sukhlal Pargi heet de vijf jaar oude lieverd, 
die in India woont. Op 2 februari organiseerden we een 
pannenkoekenverkoop, die een kleine € 500 in het laatje bracht. 
Dit geld zal uiteraard gebruikt worden om ons Plankindje te 
steunen.

Om jullie nog wat meer mee te trekken in het leven van Sukhlal 
organiseren we op maandag 14 maart de Dag van de Verandering. 
Op die dag zullen enkele activiteiten plaatsvinden zoals baseball, 
standen met informatie rond India en de leefomstandigheden,... 
‘s Middags zal een typisch Indiaas gerecht klaargemaakt worden 

en kunnen jullie enkel water drinken. In de lessen aardrijkskunde en godsdienst zullen de leerkrachten het hebben 
over India en over de kinderrechten. Dit allemaal opdat wij zouden beseffen hoe goed wij het hier allemaal hebben!

SMAAK VAN DE MAAND
We willen je het winnende recept van ons 
Bernardusbroodje niet onthouden. Op die manier 
kunnen ook jullie huisgenoten eens smullen van deze 
overheerlijke hongerstiller.

Snij een bruin broodje doormidden en smeer het in 
met een lichte currydressing. Voeg vervolgens enkele 
blaadjes raketsla, een paar schijfjes tomaten, geraspte 
worteltjes en een paar stukjes ananas toe. Afwerken 
met geroosterde kippenreepjes. Laat dit heerlijke 
broodje maar smaken!

Een foto van Warre Heyvaerts uit 1MOd,  samen 
met Veerle uit onze SBC-keuken, die het broodje bereidde.
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WEEK TEGEN PESTEN
Het Vlaams Netwerk ‘Kies kleur tegen Pesten’ organiseert jaarlijks 
de Vlaamse week tegen pesten waarin scholen allerlei initiatieven 
nemen om een duidelijk standpunt tegen pesten in te nemen. Dit jaar 
is deze week gepland van 28 februari tot 4 maart 2011. We willen 
ook met onze school deelnemen. Er werd een actie op touw gezet 
met de bedoeling al onze leerlingen te bereiken en het probleem – 
indien nodig – bespreekbaar te maken.

Op maandag 28 februari zullen op onze school twee praatpalen 
staan. Aan de hand van een aantal richtvragen krijgen de leerlingen 
alleen of in een groepje de kans hun eigen verhaal naar voor te 
schuiven voor de camera. Wat maakt SBC een toffe en bijzondere 
school, hoe werken we aan een optimale klassfeer, wat betekent 
vriendschap, hoe omschrijven we pesten en welke bruikbare tips worden aangereikt om het pesten te vermijden of 
te stoppen.

Daarnaast zullen onze huisfotografen gedurende de middagpauze vriendschapsfoto’s nemen van leerlingen. Deze 
foto’s, die symbool staan voor ons welbevinden, zullen daarna verwerkt worden in één grote collage. Deze collage 
krijgt zeker en vast een ereplaats op onze opendeurdag. Ook zullen een aantal kiekjes op onze website terug te 
vinden zijn.

Tot slot wordt in deze Vlaamse week tegen pesten tijdens de lessen ook aandacht besteed aan het algemeen welbevinden 
van elke leerling hier op school. De leerlingen gaan aan de slag met het Kwaliteitenspel: elkaar complimenten geven 
en elkaars kwaliteiten eens extra in de verf zetten!

DE GEHEIMEN VAN EMOTIONELE INTELLIGENTIE
Herman Van den Broeck, pedagoog en professor aan de Universiteit Gent, laat je kennis maken met 
de geheimen van emotionele intelligentie. Emoties zijn brandstof en die kan je maar best op een 
positieve wijze hanteren. Jouw voorbeeldgedrag werkt trouwens aanstekelijk voor je kinderen. Een 
extra reden dus om kracht te halen uit je emoties. 

Discipline leidt tot voldoening! Ben je het eens met deze stelling of niet? De spreker legt uit waarom we maar 
beter kunnen voortbouwen op het talent dat onze kinderen 
bezitten. Anders gezegd: “Laat je kind vliegen op de vleugels 
van zijn/haar sterkten.”

Op uitnodiging van de ouderraad van het Sint-
Bernarduscollege komt professor Van den Broeck over dit 
ongemeen boeiende thema op dinsdag 15 maart om 20 uur 
een beklijvende uiteenzetting geven in resto 3. Iedereen is 
van harte welkom! Je kan je aanwezigheid bevestigen via het 
strookje achteraan deze nieuwsbrief.
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LUIDE MUZIEK ... EN WAT ERNA?
Ernstig gehoorverlies was vorig jaar het derde belangrijkste gezondheidsprobleem in ons land. Recent onderzoek op 
enkele popfestivals in België toonde aan dat 23% van de aanwezigen terugkeerde met onherstelbare gehoorschade 
(cf. onderzoek van prof. dr. Bart Vinck , UGent). Een problematiek die we als school zeker niet uit de weg willen gaan. 
Graag willen we onze leerlingen bewuster leren omgaan met muziek en alles wat ermee te maken heeft. 

Luisteren naar muziek is en blijft een heerlijk cultuurgegeven, tenminste als we het op een kwaliteitsvolle en duurzame 
manier doen.

Wees daarom “één en al oor” voor de volgende tien gouden tips:

1. Als lawaai onvermijdelijk is, gebruik dan goede oordopjes. 

2. Moet je roepen om met je vrienden te kunnen praten, dan staat de muziek te luid. 

3. Blijf op concerten en fuiven uit de buurt van de geluidsboxen. 

4. Ga weg van de geluidsboxen indien je merkt dat het te luid wordt of als je oorpijn krijgt. 

5. Wissel geregeld van plaats op een concert of fuif, zodat je ook in stillere zones komt. 

6. Zet je mp3-speler, iPod, … op maximum 50% van het maximale volume. 

7. Kan iemand naast jou de muziek uit jouw speler mee beluisteren, dan staat hij te luid. 

8. Een hoofdtelefoon is beter dan ‘in-ear’ oortjes. 

9. Zet de radio, tv, pc en andere muziekbronnen niet te luid. 

10. Gun je gehoor geregeld wat rust en stilte.

Veel succes! Een wereld van verschil die je zeker zal horen…

AGENDA ONDERTEKENEN

Langs deze weg vestigen we er bij alle ouders graag nog eens de aandacht 
op dat de schoolagenda een officieel onderwijsdocument is dat wekelijks 
ondertekend dient te worden. We stellen vast dat dit niet altijd even 
nauwgezet gebeurt, vandaar dat we iedereen uitnodigen dat plichtsbewust 
te doen. Overigens wordt de agenda ook als communicatiemiddel tussen de 
school en de ouders gehanteerd. Bovendien is het regelmatig doorbladeren 
ervan een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van wat er op 
de… agenda staat van je zoon of dochter.
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DIKKE-TRUIENDAG
Met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de 
Vlaamse overheid roepen MOS (Milieu Op School) en Ecocampus (milieuzorg 
in het hoger onderwijs) iedereen op om deel te nemen aan de zevende 
editie van de Dikke-truiendag. De campagne mikt vooral op eenvoudige 
maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen 
worden. Zo moedigen ze scholen bijvoorbeeld aan om de verwarming een 
graadje lager te zetten. Uiteraard moeten die kleine inspanningen de aanzet 
vormen om op school en in het dagelijkse leven structureel werk te maken 
van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Verstandig omspringen met 
energie is een grote stap in de strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de 
daaraan gekoppelde verandering van het klimaat.

Ook onze school werkt constructief aan deze campagne mee. Op donderdag 
3 maart en vrijdag 4 maart 2011 wordt onze verwarming een graadje lager gezet en komen we met een iets 
dikkere trui naar school zodat we zeker en vast geen kou vatten. De leerlingenraad van de eerste graad zorgt 
op donderdagmiddag voor een dikketruiendag-event. Heel wat leerlingen uit het eerste jaar hebben tijdens de 
lessen plastische opvoeding niet alleen een originele muts, trui of handschoenen ontworpen, maar ook gemaakt. Op 
donderdagmiddag zullen al deze creaties in de kijker gezet worden. Een jury bestaande uit leerlingen zal een prijs 
toekennen aan een aantal creaties.

HUGO WAART ROND IN COLLEGEGANGEN

Gedimde lichten, opstijgende sigarettenrook, flitsende woorden, dansende meisjes,  Frank Sinatra-deuntjes, 
zwart-witbeelden en een vleugje poëzie…

Na weken intensief repeteren brachten negen meisjes uit het vijfde en zesde jaar een verrassende en gevarieerde 
voorstelling over het leven en werk van Vlaanderens grootste schrijver, Hugo Claus. Een ode aan de mens Hugo 
en zijn gedichten.

Vanuit improvisatie ontstond onder de professionele leiding van regisseur Jan Sobrie een ontroerende en 
grappige productie. Het publiek wist dit alles te smaken.
En nu? Een beetje leegte bij de actrices, het zogenaamde ‘zwarte gat’. Maar toch, zoveel rijker aan kennis, ervaring 
en amusement. Een verdiend applaus.

Een fotoreportage vind je verder in deze nieuwsbrief!
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100 DAGEN
Op vrijdag 4 maart vieren de zesdejaars van het Sint-Bernarduscollege hun symbolische laatste honderd dagen bij 
ons op school. Die dag wordt volledig door hen samengesteld, met medewerking van ondersteuners, leerkrachten en 
directie. 

De dag start vroeg op het Tacambaroplein met een dj-set voor de 
Oudenaardse scholen, georganiseerd door de jeugdraad. Daarna 
krijgen de laatstejaars om half negen een ontbijt in resto 2. Rond 
half tien start een tiental keuzeworkshops terwijl de werkgroep 
catering aan de voorbereiding van het middagmaal begint. De 
acteurs en dansers oefenen ondertussen de laatste sketches 
voor de show in, zodat ze helemaal klaar zijn voor de generale 
repetitie om 11 uur die de overige zesdes bijwonen. Om 12.10 
uur zijn de leerlingen van het derde tot het vijfde jaar welkom bij 
de vertoning tegen betaling van een kleine bijdrage. Het vijfde 
lesuur valt voor hen dus weg. Na de show genieten zesdejaars en leerkrachten nog van een middagmaal om de dag af 
te sluiten. De leerlingen blijven ervoor kiezen om van de honderd dagen een feest te maken dat op school plaatsvindt 
en met iedereen gedeeld wordt. 

We willen echter nog eens benadrukken dat deze dag voor de andere jaren een gewone lesdag is en herin-
neren aan de afspraken die daaromtrent eerder per brief meegedeeld zijn. Als iedereen zich daaraan houdt, 
kunnen we deze dag de komende jaren blijven meemaken.

WE NEMEN DE DRAAD WEER OP… HET PAD DER VERWONDERING

Ben jij ook al eens blijven stilstaan bij het brandglasraam in de poort van de voorbouw? Heb je je al eens afgevraagd 
wat de betekenis is van de muurschildering aan de hofbouw? Hou je van spannende verhalen en dool je graag 
door de donkere gangen van oude gebouwen waar de muren (soms letterlijk) vertellen over vroeger? Dan zal je 
ongetwijfeld plezier beleven aan de rondleiding doorheen het oudste gedeelte van onze school.
De wandeling, die de naam Het Pad der Verwondering meegekregen heeft, leidt ons doorheen het vroegere 
kasselrijhuis waarvan de oorsprong teruggaat tot begin 1600. Vanaf 1849 vindt het Onze-Lieve-Vrouwecollege 
onderkomen in het gebouw. In 2000, na de fusie van het college met het Onze-Lieve-Vrouwinstituut (in de 
volksmond ’t Kloosterke genoemd), verandert de naam in Sint-Bernarduscollege.

Tijdens de rondleiding houden we halt bij verschillende 
interessante voorwerpen die getuigen van een merkwaardig 
verleden. Het Pad der Verwondering is een uitstapje in het 
verleden met verrassende ontmoetingen waarin ook muziek 
en poëzie niet ontbreken.

De klassen van de derdes en van de derde graad die in 
september nog niet aan bod kwamen, kunnen juist voor 
of juist na de krokusvakantie op “Pad”.



Sint-Bernarduscollege 7

SOLIDAIR IN DE VEERTIGDAGENTIJD

De veertigdagentijd is stilaan weer in aantocht. Het is voor een christen 
een uitnodiging om weer op zoek te gaan naar de Bron van het Leven. 
Het is een tijd om je te laven aan de Bron die Liefde heet. Om de weg 
naar deze Bron te vinden zijn er vier wegwijzers: stilte, soberheid, 
verzoening en solidariteit.
De laatste jaren staan we in de veertigdagentijd stil bij de kansarmen uit 
onze buurt. Met de opbrengst van het kerstontbijt (voor de eerstejaars 
in december georganiseerd) willen we de kansarmen uit Oudenaarde en 
omstreken een heus paasmaal voorschotelen. Om dit allemaal geklaard 
te krijgen, rekenen we op de steun van onze bereidwillige leerlingen. 
We hebben helpende handen nodig om de zaal klaar te zetten, bij het 
opdienen, het animeren van de kinderen en het opruimen. 

We starten zaterdag 9 april om 10 uur en eindigen om 17 uur. Al wie 
daartussen (hetzij enkele uren of een ganse dag) wil komen helpen, 
is van harte welkom. Voor elke helpende leerling voorzien we eten, je 
hoeft dus zelf geen boterhammen mee te brengen. Voorts bieden we 
onze gasten elk jaar een taartenbuffet aan. Wie ons wil helpen door 
het bakken van een taart, kan dit ook via het strookje achteraan de 
nieuwsbrief laten weten.

DE MUNT

Na La Bohème in december krijgen de trouwe Muntgangers dit keer op 
woensdag 30 maart een minder bekende opera voorgeschoteld, La Finta 
Giardiniera van W.A. Mozart. Een lekker ouderwets liefdesverhaal met de 
klassieke ingrediënten: schijndood, verloren liefde en verstandsverlies. Maar 

op het einde komt alles goed, of wat dacht je? Het Italiaanse origineel raakte verloren, maar werd in de jaren 
‘70 teruggevonden. Pers en publiek waren verrukt toen de opera in 1986 in Brussel in première ging. Het is die 
productie die nu hernomen wordt en De Munt belooft ons dat ze nog niets aan frisheid heeft ingeboet.

De voorstelling start om 19 uur, maar we vertrekken al wat vroeger naar Brussel. In de gebouwen en ateliers van 
De Munt krijgen we om 16 uur namelijk een unieke blik achter de schermen. De leerlingen krijgen daarna de tijd 
om iets te gaan eten. Vertrek op het Tacambaroplein is voorzien om 14.15 uur.
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WERELDJONGERENDAGEN

In de loop van de voorbije dagen en weken zag je misschien al affiches en folders over de 
WereldJongerenDagen die komende zomer plaatsvinden in Madrid. Ook vanuit de Vlaamse 
Ardennen willen we graag deelnemen aan dit gebeuren. 

Heb je vóór 15 augustus 2011 de ‘hoge’ leeftijd van 16 jaar bereikt en die van 30 jaar nog 
niet overschreden? Ben je geïnteresseerd? … Ga vlug naar www.madrid2011.be. Via die 
site kan je alle nodige info vinden: thema, kort en lang programma, praktische info, … Klik 

als je op die site bent ook eens op GENT om meer te weten over het specifieke aanbod vanuit ons bisdom, zowel i.v.m. 
het vakantiegebeuren als omtrent mogelijke voorbereidingen die nu al starten. Spreek vrienden aan en maak elkaar 
enthousiast om samen die deelname te wagen!

Geïnteresseerd ? Geef een seintje aan een van de  godsdienstleerkrachten! We zorgen dat je elkaar ontmoet en samen 
kan afspreken. DOEN!

UITWISSELINGSNIEUWS - RODEZ

Op donderdag 27 januari vertrokken negen enthousiaste leerlingen samen met twee al even bezielde begeleiders naar 
Rodez in het kader van het Comeniusproject  The mobile generation. Doel is samen met Duitse en Franse studenten 
te werken rond gsm-gebruik.  We probeerden via enquêtes te weten te komen of het gsm’en overal hetzelfde patroon 
heeft en deze bevindingen werden daarna  in grafieken gegoten. Werken rond de gevaren van het gsm-gebruik en 
het maken van gsm-toestellen   stonden ook op de agenda. Naast de inspanning was er uiteraard ook tijd om enkele  
toeristische trekpleisters te bezoeken. Zo konden we de brug van Millau bewonderen, de caves van de Roquefortkaas 
bezoeken en uiteraard de kaas proeven, de film Rien à déclarer bekijken, verschillende  streekproducten verorberen 
en een sneeuwtocht door het prachtige 
landschap van Aubrac maken.  

Na deze fantastische dagen gingen we 
opnieuw aan de slag op school met heel 
veel mooie herinneringen. We wensen 
dan ook iedereen die deze trip mogelijk 
maakte hartelijk te danken .

De voorafgaande uitwisselingen zullen 
resulteren in een eindproduct gemaakt 
in Northeim. De laatste uitwisseling 
in dit Comeniusproject  vindt plaats in 
Northeim tussen 26 maart en 3 april. We 
wensen de leerlingen veel succes bij het 
maken van het eindproduct!

Een groepsfoto in het besneeuwde landschap van Aubrac
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BEZOEK GUISLAINMUSEUM

Leerlingen van 5 HUWE brengen op woensdag 2 maart een bezoek aan het 
Museum Dr. Guislain in Gent. Er is een rondleiding door de vaste collectie 
die de geschiedenis van de psychiatrie schetst. Voorts volgt een bezoek aan 
de tijdelijke tentoonstelling Het gewichtige lichaam, waarin de omgang van de 
mens met zijn uiterlijke verschijning in beeld wordt gebracht. 

Voor het vertrek verzamelen we ’s morgens om 8 uur aan het station in 
Oudenaarde. We zijn daar terug om 12.51 uur. De richtprijs voor deze activiteit 
bedraagt 9 euro, bedrag dat via de schoolrekening vereffend wordt.

KEUZEVAK BEWEGINGSAGOGIEK

Voor het keuzevak bewegingsagogiek plannen we op dinsdag 
15 maart en 22 maart een uitstap naar het nabijgelegen 
zorgcentrum De Meerspoort. Tijdens het schooljaar maken 
onze leerlingen kennis met diverse doelgroepen waaronder 
kleuters, lagere schoolkinderen, mensen met een fysieke of 
mentale beperking,... waarbij zij via leiding en begeleiding van 
activiteiten en spel leren organiseren, animeren, communiceren 
in interactie met een specifieke doelgroep.

Komende lessen krijgen de leerlingen de kans om in het 
zorgcentrum in contact te komen en te leren omgaan met 
bejaarden en/of met mensen met dementie. Zij zullen hierbij 
geruggensteund worden door kinesisten en ergotherapeuten 
van het zorgcentrum zelf. We verzamelen met de leerlingen 
van het keuzevak aan de fietsenstalling om 14.10 uur. De 
activiteiten vinden plaats van 14.30 tot 15.30 uur waarna we 
samen met de leerlingen alles evalueren en bespreken. We zijn 
terug op school om 16.50 uur. Aan deze activiteit zijn geen 
extra kosten verbonden.
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PARIJS

Na Amsterdam in het vierde jaar, gaat de reis in het vijfde jaar richting Parijs. We maken er meteen een driedaagse 
uitstap van, want deze metropool heeft heel wat te bieden. Het intrigerende Père Lachaisekerkhof, gotiek ten top in 
de Sainte-Chapelle en de Notre-Dame, de futuristische wijk La Défense, de indrukwekkende Pont Alexandre III, het 
pittoreske Montmartre, de statige Madeleinekerk, het bruisende Quartier Latin, de altijd drukke Champs-Elysées… 
kortom, te veel om op te noemen. We beseffen dan ook dat dit slechts een voorsmaakje kan betekenen. We bezoeken 
het Louvre en het Centre Pompidou en beklimmen de Eiffeltoren. Daarnaast kiezen we er voornamelijk voor om de 
leerlingen zoveel als mogelijk van de stad te laten genieten. In de lessen Frans bereiden zij daaromtrent zelf een en 
ander voor. Hopelijk horen we het op het einde van de driedaagse opnieuw wat we al zo vaak gehoord hebben: “Hier 
willen we gauw terugkomen.”

Op dinsdag 1 maart krijgen de leerlingen per groep meer uitleg over het programma, de verblijfplaats en dergelijke. 
We geven je hieronder al de groepsindeling mee. Mogen we ook vragen dat ze ten laatste op die bijeenkomst van 1 
maart het formulier ‘toestemming voor een buitenlandse reis’ en hun identiteitskaart meebrengen?

Groepsindeling:

Woensdag 23 tot vrijdag 25 maart (van 6 tot 8 april 
hebben deze klassen bezinningsactiviteiten):

groep 1: GRLA, LAMT, MTWE, MTWI, WEWI6a
groep 2: ECMTa, ECWE, HUWEb
groep 3: ECMTb, LAWI6

Woensdag 6 tot vrijdag 8 april (van 23 tot 25 maart 
hebben deze klassen bezinningsactiviteiten):

groep 1: GRWE, GRWI8, HUWEa, LAWE, LAWI8
groep 2: WEWI6b, WEWI6c, WEWI8
groep 3: ECMTc, ECWI6, ECWI8, HUWEc

Afspraak voor het vertrek naar Parijs telkens op woensdag om 5.45 uur op het Tacambaroplein,  
de terugkeer op vrijdag is voorzien tussen 22.30 en 23 uur.
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SPRANKELVOORMIDDAG

In het kader van relationele en seksuele vorming organiseren we voor de vijfdes op woensdag 30 maart een 
Sprankelvoormiddag. Op die voormiddag mogen de leerlingen aan twee workshops deelnemen.

Zij kunnen daarvoor kiezen uit het volgende aanbod:
•	 anorexia en boulemia nervosa
•	 anders leren denken – neem je geluk in eigen handen
•	 conflicthantering
•	 relationele vorming
•	 relaties onder invloed van alcohol en drugs
•	 drugspreventie
•	 ju jitsu
•	 relaxatie en meditatie
•	 yoga
•	 relaxatie met Tibetaanse klankschalen
•	 omgaan met psychische problemen

We hopen op die manier bij te dragen aan de algemeen menselijke ontwikkeling van onze leerlingen. De kostprijs 
voor deze voormiddag bedraagt maximaal 10 euro en zal via de schoolrekening vereffend worden.

GALABAL

Op vrijdag 18 maart 2011 vindt opnieuw een spetterende editie van het galabal 
plaats. Ook nu weer wordt dit evenement georganiseerd door de leerlingenraad. 
Voor de 11de keer al mogen we onze gala-outfit en dansschoenen aantrekken om 
getrakteerd te worden op een onvergetelijke avond.

Na de receptie voor de zesdejaars, die start om 20 uur, worden een uur later de 
deuren van Salons Mantovani geopend voor het grote publiek. Deze prachtige 
locatie in combinatie met de muziek van onder meer covergroep Smash Dance, De 
Zoeners, Laston&Geo en Davidov staat borg voor een fantastische avond.

Net als op de vorige edities van het galabal zal het opnieuw mogelijk zijn in 
de pianobar, weg van alle drukte, te genieten van iets rustigere muziek door 
schitterende talenten van dichtbij. 

Iedereen is welkom om samen met oud-studenten, laatstejaarsleerlingen en talloze inwoners van Oudenaarde en 
omstreken van de unieke sfeer te genieten. De toegangsprijs bedraagt 10 € in voorverkoop en 15 € aan de kassa. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de mensen van de leerlingenraad of via de school (055/33.46.70). Hou er rekening mee 
dat de deuren sluiten om 2 uur. 
Tot dan!
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FOTOVERSLAG TONEEL “HUGO”
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FOTOVERSLAG TONEEL “HUGO”
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KALENDER
ma 28/02 Activiteiten Start Vlaamse Week tegen Pesten

1°+2°u: 5WEWI6b: Pad der Verwondering
3°+4°u: 5HUWEa: Pad der Verwondering
7°+8°u: 5WEWI6c-8: Pad der Verwondering
16.00u-17.30u: Repetitie Orkest Totaalspektakel SBC
16.00u: Overleg LLR3-directie

di 01/03 9de lesuur: 5des: Voorbereiding Parijs
16.00u-17.30u: Repetitie Koor Totaalspektakel SBC

wo 02/03 Trekking Tombola
8.15u-13.30u: 5HUWE: Bezoek Guislainmuseum Gent
12.15u-15.00u: SBC-raad (Filmzaal)
13.00u-16.00u: Vlaamse Wiskunde Olympiade + Junior Wiskunde Olympiade (tweede ronde)

do 03/03 Dikke Truiendag
5des: Europaclub 2 - Comeniusproject “Equilibrium - balance between past, present and future”: 
Terug uit Umea Zweden

vr 04/03 Dikke Truiendag
za 05/03
zo 06/03
ma 07/03 Krokusvakantie t.e.m. 13-3-2011

ma 14/03 Dag van de Leerlingenraad
16.00u-17.30u: Repetitie Orkest Totaalspektakel SBC

di 15/03 Vanaf 14.10u: 5des: KV: Bewegingsagogiek: Activiteiten met bejaarden en dementerenden in het 
zorgcentrum “De Meerspoort”
5des: Uitstapmogelijkheid keuzevakken
20.00u: Informatieavond Ouderraad: Prof. Johan Van den Broeck: “EQ”

wo 16/03
do 17/03 16.00u-17.30u: Repetitie Koor Totaalspektakel SBC
vr 18/03 1ste, 2de en 3de graad: Rapport

LLR: Galabal
za 19/03
zo 20/03
ma 21/03 16.00u: LLR3

16.00u-17.30u: Repetitie Orkest Totaalspektakel SBC
di 22/03 Vanaf 14.10u: 5des: KV: Bewegingsagogiek: Activiteiten met bejaarden en dementerenden in het 

zorgcentrum “De Meerspoort”
wo 23/03 5ECMTa-b-5ECWE-5GRLA-5HUWEb-5LAMT-5LAWI6-5MTWE-5MTWI-5WEWI6a: Parijs

5ECMTc-5ECWI6-8-5GRWE-5GRWI8-5HUWEa-c-5LAWE-5LAWI8-5WEWI6b-6c-8: Bezinning
do 24/03 5ECMTa-b-5ECWE-5GRLA-5HUWEb-5LAMT-5LAWI6-5MTWE-5MTWI-5WEWI6a: Parijs

5ECMTc-5ECWI6-8-5GRWE-5GRWI8-5HUWEa-c-5LAWE-5LAWI8-5WEWI6b-6c-8: Bezinning
vr 25/03 5ECMTa-b-5ECWE-5GRLA-5HUWEb-5LAMT-5LAWI6-5MTWE-5MTWI-5WEWI6a: Parijs

5ECMTc-5ECWI6-8-5GRWE-5GRWI8-5HUWEa-c-5LAWE-5LAWI8-5WEWI6b-6c-8: Bezinning
16.00u-17.30u: Repetitie Orkest Totaalspektakel SBC

za 26/03 5des: Europaclub: The Mobile Generation – deel 2: Vertrek naar Northeim (Duitsland)
zo 27/03
ma 28/03 16.00u : Overleg LLR3-directie

16.00u-17.30u: Repetitie Orkest Totaalspektakel SBC
di 29/03
wo 30/03 5des: Sprankeldag

NIEUWSBRIEF 8
16.00u-17.30u: De Munt: Rondleiding
19.00u: De Munt: La Finta Giardiniera (Mozart)
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ANTWOORDSTROOKJES

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

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad op maandag 28 februari 2011 ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

NIEUWSBRIEF
Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. (handtekening onderaan)

ANTWOORDSTROOKJE ACTIVITEIT OUDERRAAD

Ik, ........................................................................................................................, 

zal op dinsdag 15 maart met ………. personen aanwezig zijn op de voordracht georganiseerd door de ouderraad. 

SOLIDAIR IN DE VEERTIGDAGENTIJD

	 Bakt … taart(en) en brengt deze op zaterdag 9 april tussen 9.30 en 11.30 uur naar school

	 Komt op zaterdag 9 april helpen van

	 10 tot 14 uur

	 13 tot 17 uur

	 10 tot 17 uur


