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Beste ouders, beste leerlingen

November loodst ons binnen in de donkere dagen. Dat merken we ’s ochtends op weg naar school 

en ’s avonds op onze terugweg naar huis. Tijd dus om onze jongeren aan te moedigen vooral nu 

het  fluohesje aan te trekken. Gelukkig zien we fluorescerende kledij en gadgets steeds vaker 

opduiken in het straatbeeld. In samenwerking met de ouderraad willen we in deze periode van 

het jaar  leerlingen extra sensibiliseren en motiveren om zo zichtbaar mogelijk in het verkeer 

aanwezig te zijn. Laat ons als volwassenen alvast het goede voorbeeld geven.

De donkere dagen kondigen meteen ook het einde van het eerste semester aan. De definitieve proefwerkroosters 

zijn vanaf deze week beschikbaar op Smartschool. Op die manier geven we leerlingen de kans de voorbereiding 

op hun proefwerken tijdig te plannen. We wensen iedereen een goede voorbereiding en een succesvolle 

examentijd. Leerkrachten en klassenleerkrachten, het zorgteam en de directie zijn er om leerlingen in deze 

lastige periode te ondersteunen. Spreek ons aan wanneer nodig!  Vrijdag 23 december maken we tijd om de 

resultaten van de kerstproefwerken te bespreken. De praktische afspraken hierover vinden jullie verder in 

deze nieuwsbrief. 

Binnenkort breekt de advent aan. Als christenen worden we uitgenodigd een grondhouding van verwachting 

en openheid aan te nemen en ons voor te bereiden op de geboorte van Christus. Het is een tijd van hoop 

omdat we geloven dat het licht ook nu weer de duisternis zal verdrijven.

In veel religies staat die tegenstelling tussen licht en donker centraal. Het licht van de dag als symbool voor 

leven, voor geloof en kracht, de duisternis van de nacht als verwijzing naar dood, chaos en ongeloof. Wat de 

diepe betekenis is van zo’n moment waarop de dag het haalt op de nacht, wordt treffend verwoord in volgend 

verhaal over een joodse rabbi:

“Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: “Hoe kan je het moment bepalen, waarop de nacht ten einde is 

en de dag begint?” “Is het het moment wanneer je uit de verte een hond van een schaap kan onderscheiden?” 

vroeg één van zijn leerlingen. “Nee”, zei de rabbi. “Is het als je van ver een dadelboom van een vijgenboom 

kan onderscheiden?” vroeg een ander. “Nee”, zei de rabbi. “Maar wat is het dan?” vroegen de leerlingen. “Het 

is als je in het gezicht van een mens kan kijken en daarin je zuster of broeder ziet. Vanaf dat ogenblik breekt 

de dag aan”, zei de rabbi.” 

Ik wens jullie allen momenten van licht en warmte in de donkere dagen van de adventstijd!

Peter Hoste
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS

Het komt erop aan 

te groeien als een boom

die vertrouwvol standhoudt 

tegen de sterke winden van de lente,

zonder vrees 

dat de zomer niet zou aanbreken.

De zomer komt. 

Maar hij komt alleen voor hen 

die kunnen wachten,

zo rustig en ontvankelijk 

als hadden zij de eeuwigheid voor zich.

Ik leer elke dag dat geduld alles is.

Rainer Maria Rilke

GEVONDEN VOORWERPEN
Ook dit jaar groeit de berg ‘gevonden voorwerpen‘ met de dag. Naast schrijfgerief, 

brooddozen en pennenzakken beschikken we over jassen, turnzakken met zwem- 

of turngerief, petten, sjaals, pullovers, handschoenen. Omdat in al deze dingen 

nergens een naam te vinden is, kunnen ze niet aan de rechtmatige eigenaars 

worden terugbezorgd. We vragen dan ook de medewerking van alle leerlingen en 

alle ouders om: 

 4 alles van een naametiket te voorzien (zoals de turnkledij waarvoor etiketten via de school worden 

bezorgd), 

 4 bij verlies onmiddellijk de receptie van de hofbouw te verwittigen, 

 4 altijd ten spoedigste en intens naar verloren voorwerpen op zoek te gaan, 

 4 geregeld - in afspraak met een ondersteuner - een bezoekje te brengen aan de verzamelplaats van 

de teruggevonden spullen. 

Gevonden voorwerpen die niet voor de grote vakantie zijn opgehaald, worden aan een caritatieve 

instelling bezorgd.
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LESMARATHON VOOR GOEDE DOEL
Op 20 en 21 januari 2012 organiseren we op school voor de derde keer een 

24-uur-lesmarathon voor het Goede Doel. De vorige keren (in 2004 en in 

2008) waren een groot succes! We hopen dat opnieuw honderden leerlingen 

zich willen laten sponsoren om 24 uur lang op school aanwezig te zijn. Daar 

krijgen ze dan 24 uur lang les, sport, film, getuigenissen,…

De opbrengst van onze inspanningen gaat dit keer naar de Damiaanactie. In 

de zomer van 2010 trokken twee oud-leerlingen (Liesbet Claeys en Maud Gys-

sels) naar Guatemala. We laten ons graag aansporen door de gedrevenheid 

waarmee ze terug naar huis kwamen. De komende Damiaanactie in januari 

2012 wordt Congo in de kijker gezet.

Onze school heeft ondertussen een rijke traditie van Goede Doel-acties. Begin dit schooljaar nog werd 

1.400 euro opgehaald voor de actie ‘Eén kind, één euro. Stop de honger in Oost-Afrika.’ De leerlingenraad 

van de tweede graad ondersteunt via Plan België een zesjarig plankindje in India. En binnenkort organ-

iseren enkele leerlingen van het vijfde jaar humane wetenschappen een kledinginzamelingsactie voor 

‘Kringloopwinkel Brugse Poort’ in Gent.

Graag roepen wij je op om ook jouw steentje bij te dragen!

KLEDINGINZAMELING
In het kader van het project Brede School werken leerlingen uit het vijfde 

jaar humane wetenschappen als vrijwilliger in de Kringloopwinkel Brugse 

Poort in Gent. De kringloopwinkel werkt hierbij aan het verspreiden van de recyclagegedachte, het 

bestrijden van kansarmoede en het creëren van sociale tewerkstelling.

Als voorbereiding op deze sociale stage willen wij deze werking ook rechtstreeks steunen. Daarvoor 

organiseren wij vanaf maandag 14 november een inzamelactie op school.

Alle kledij is welkom, evenwel zonder scheuren, vlekken, geurtjes, defecte rits en/of ontbrekende knopen. 

Ook textiel kan, dus ook lakens, donsovertrekken, kussens, kussenslopen, warme dekens, schoenen, 

sokken, babykledij, speelgoed.  Dit alles kan, best in een goed gesloten verpakking, gedeponeerd 

worden in de verzamelcontainer op de kleine speelplaats.

De kringwinkel garandeert dat elk geschonken stuk daadwerkelijk in de goederenstroom terechtkomt 

en na grondige controle te koop wordt aangeboden aan een sociale prijs.

Alvast bedankt!
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KAARTEN- EN POSTERBEURS

Of je nu man of vrouw, jong of oud, arm of rijk bent, ieder van ons heeft talenten. 

En heel wat mensen gaan met hun talenten aan de slag. Ze vullen hun leven zinvol 

in met een leuke hobby of een fijne job. Gelukkig maar, want iedereen heeft recht 

op een passende job, vertrekkende vanuit zijn of haar talenten. Een baan met een 

behoorlijk inkomen, goede werkomstandigheden en voldoende persoonlijke groeikansen geeft ook zin 

aan je bestaan. Jammer genoeg vallen heel wat mensen uit de boot: ze kunnen hun talenten onvoldoende 

ontwikkelen, vinden geen (aangepast) werk of werken in moeilijke omstandigheden. Niemand droomt 

ervan om werkloos of arm te worden. Toch is dit de realiteit voor heel wat mensen. Anderhalf miljoen 

Belgen leven met een armoederisico.

Onze school zal zich tijdens de komende advent solidair tonen met mensen die het niet zo breed hebben 

als de meesten van ons. Naar jaarlijkse traditie wordt opnieuw  een kaarten-  en posterbeurs  georganiseerd. 

Van vrijdag 25 november tot en met vrijdag 2 december krijgen alle leerlingen de gelegenheid om deze 

beurs tijdens de middagpauze te bezoeken. Wie op zoek is naar een blitse poster voor de studeerkamer, 

een verjaardagskaart voor vriend of vriendin, een kaartje voor moeder- of vaderdag, … kan daar beslist 

iets op de kop tikken!

Met de opbrengst van deze beurs willen we inspelen op de problematiek van de armoede door de campagne 

2011 van Welzijnszorg en enkele andere projecten rond kansarmoede te steunen.

Slechts het water dat wij te drinken gaven, zal ons verkwikken.

Slechts het brood dat wij te eten gaven, zal ons verzadigen.

Slechts het gewaad dat wij wegschonken, zal ons bekleden.

Slechts het woord dat leed verzachtte, zal ons troosten.

Slechts de zieke die wij bezochten, zal ons genezen. 

                                                                  (TULLIO CONSALVATICO)
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NAMIDDAGSTUDIE TIJDENS PROEFWERKEN
Tijdens de proefwerkperiodes mogen de leerlingen ‘s namiddags thuis studeren. Op school is er evenwel 

studiegelegenheid op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13 en 17.30 uur en op vrijdag tussen 13 

en 17 uur. Er is geen studie op woensdagnamiddag. 

De leerlingen die in de namiddagstudie blijven en tijdens de normale schooldagen op school blijven eten, 

doen dat ook tijdens de proefwerkdagen. De leerlingen kunnen hun eigen lunchpakket meebrengen 

of een warme maaltijd eten op school.

OP WEG NAAR KERSTMIS - ADVENTSONTMOETING

Op donderdag 22 december is er om 19.30 uur  een gebedsviering voor jon-

geren tussen 12 en 30 jaar in de crypte van de kathedraal in Gent. Die wordt 

georganiseerd door de jeugddienst van het bisdom Gent. Naar jaarlijkse 

gewoonte nemen wij, op vrijwillige basis, hieraan deel met onze leerlingen. 

Deze viering wordt verzorgd met zang en muziek, momenten van stilte, een 

getuigenis en gesprekken in kleine groepjes. Daarna zal er een tocht zijn, 

kans tot ontmoeting en tot slot een hapje en een drankje.

Rond 22 uur vertrekken wij weer richting Oudenaarde.

De deelname aan de adventsontmoeting is gratis, voor de vervoerskosten hanteren we een richtprijs 

van 8 euro. Dit wordt vereffend via de schoolrekening.

We vertrekken om 18.30 uur op het Tacambaroplein en zijn daar rond 22.30 uur terug. Tijdens de avond 

zelf zijn we te bereiken via leerkracht Maarten Lacres op 0486/26.41.95.

Alvast bedankt en hopelijk ben jij er ook bij! Meer info via : www.ijd/gent

SOLIDARITEIT MET KANSARMEN BIJ ONS…
Elk jaar opnieuw is er voor de tweedes een kerstbezinning waarbij onze aandacht ook gaat naar de 

kansarmen in Oudenaarde en Gent.

Hiervoor worden allerlei voedingsmiddelen ingezameld. Zo kunnen we deze mensen iets extra aanbieden 

voor de komende feestdagen. In de loop van de komende weken zullen hiervoor verdere afspraken 

gemaakt worden met de klassenleerkracht. Alvast veel dank voor je bijdrage. 
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REGELING EINDE 1STE TRIMESTER 2011-2012

SCHAATSEN
In het kader van de lessen lichamelijke opvoeding en onder het motto een gezonde geest in een 

gezond lichaam gaan de leerlingen van het tweede jaar op woensdag 21 december 2011 een halve 

dag schaatsen in Finlandia Gullegem. We vertrekken om 8.30 uur en zijn terug rond 12 uur.

We vragen met aandrang dat de leerlingen zorgen voor warme kledij, twee paar kousen en 
(verplicht!) handschoenen.

Deze activiteit kunnen we onze leerlingen aanbieden voor de richtprijs van € 10. Dit bedrag wordt 

via de schoolrekening vereffend.

We wensen alle leerlingen alvast een sportieve dag toe!
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DE LAATSTE SCHOOLDAG: VRIJDAG 23 DECEMBER

 4 Alle leerlingen zijn aanwezig om 8.30 uur 

•	 8.30-9.10 uur: bezinning

•	 9.10-9.30 uur: bespreking van de resultaten 

2 GLa D001 2 MOd V101 

2 GLb-2 LAa D002 2 MOe S003 

2 LAb D007 2 MOf S101 

2 LAc D008 2 MOg V104 

2 MOa D009 2 MOh S001 

2 MOb D010 2 MOi D108 

2 MOc D107 2 MOj S005 

 4 10-11 uur: leerlingencontact in de sportzaal

Voor uitleg bij de behaalde resultaten en eventuele remediëringsvoorstellen kan elke leerling terecht 

bij de vakleerkracht.

Er worden concrete afspraken gemaakt m.b.t. de inhoud van de remediëring. 

Alle leerlingen met voorstellen tot remediëring maar ook met onvoldoende of slechte 
resultaten en/of opmerkingen in het rapport worden op het leerlingencontact verwacht.

OUDERCONTACT

Op vrijdag 23 december worden alle ouders van de leerlingen van de eerste graad uitgenodigd om het 

rapport van hun zoon/dochter te komen bekijken en bespreken met de klassenleraar. Dit oudercontact 

vindt plaats tussen 11 en 12 uur in de voormiddag en tussen 15 en 18 uur in de namiddag, telkens in de 

sportzaal. Het is niet de bedoeling om met de andere vakleerkrachten contact te nemen. Daarvoor volgt 

nog een oudercontact in januari. Via het strookje achteraan de nieuwsbrief kan aangeduid worden welk 

tijdstip het best past.

Mogelijke beslissingen van de klassenraad: de klassenraad kan indien nodig voorstellen tot 

remediëring formuleren. Bij leerlingen met mindere resultaten worden indien nodig voorstellen 

tot remediëring geformuleerd. De klassenraad kan daarbij kiezen uit volgende mogelijkheden: 

•	 remediëringsoefeningen ter ondersteuning van de leerstof van het tweede trimester 

•	 een remediëringstest, af te leggen op een woensdagnamiddag tijdens de tweede/ derde 

lesweek van januari
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PROEFWERKROOSTER 2E JAAR 1E TRIMESTER



november 2011 nieuwsbrief 9 

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

ma 21-11

di 22-11

wo 23-11

do 24-11

vr 25-11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

1ste graad: Rapport

SBCulinair: Oud-leerlingen (10, 15, …, 20 jaar) en oud-collega’s

za 26-11 SBCulinair

zo 27-11 SBCulinair

ma 28-11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

di 29-11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

Vm: MST: 1MOa

wo 30-11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

do 1-12 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

vr 2-12 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg

1ste-2de-3de graad: Rapport

za 3-12

zo 4-12

ma 5-12 1ste graad: Begin ononderbroken lesweken

di 6-12

wo 7-12 20.00u: Ouderraad

do 8-12

vr 9-12 1ste graad: Rapport

za 10-12

zo 11-12

KALENDER



GEBEDSMOMENT
GETUIGENIS OVER EEN 

BIJBELSE ADVENTSTEKST 
SAMEN ZINGEN 

UITWISSELEN IN GROEPJES
FAKKELTOCHT 

WELZIJNSZORG EN 
BEZOEK VAN

‘JULIEN DE RYCKE’
ONTMOETING 
VERRASSINGSHAP

EN DRANKJE

In de crypte van de

Sint-Baafskathedraal
in Gent.
Voor jongeren van 12 tot 30 jaar.
Ook voor Jokri, jeugdbewegingen, scholen, 
WJD’ers en misdienaarswerkingen.
Bisschop Van Looy gaat voor.
Nadien:
Fakkeltocht: kathedraal -
Sint-Lievenscollege 
Spel met Julien De Rycke

22 december 2011 om 19.30 u.(vanaf 19.00 u. inzingen).

ADVENTSONTMOETING

ma 12-12 VM: 2LA-2GL: PW LA

1°+2°u : 2MO : PW SEI

Nm: 2GL : Studieverlof

di 13-12 2GL: PW GR

Nm: 1ste graad: Studieverlof

wo 14-12 1ste graad: Begin Proefwerken

do 15-12

vr 16-12

za 17-12

zo 18-12

ma 19-12

di 20-12 Alle leerlingen: Laatste proefwerkdag

wo 21-12 Inhaalproefwerken (indien nodig)

2des: Schaatsen

Winterbash

do 22-12 Inhaalproefwerken (indien nodig)

Alle leerlingen: vrij

18.30u-22.30u: Adventsontmoeting Gent

vr 23-12 8.30u-9.10u: 2des: Kerstbezinning-Actie Vierde Wereld 

Proclamatie-Leerlingencontact-Oudercontact (op uitnodiging, tot 18.00u) 

11.00u-12.00u: Klassenleraars 1ste graad: Oudercontact 1ste graad

15.00u-18.00u: Klassenleraars 1ste graad: Oudercontact 1ste graad

NIEUWSBRIEF 5

za 24-12

zo 25-12 Kerstvakantie t.e.m. zo 08-01-2012

Alle scholen van het KSOO zijn open op de dinsdagen 27 december en 3 januari telkens van 9.00u tot 

12.00u. Het CLB is open op dinsdag 27 december en vrijdag 6 januari.





ANTWOORDSTROOKJES - DEEL 2ANTWOORDSTROOKJES 
Naam: …………………….................……......    Klas: …….....………. Nr: ..........

SBCULINAIR - INSCHRIJVEN
Inschrijven voor vrijdag 25 november jubilarissen, zaterdag 26 november tussen 19 en 21.30 uur, 

zondag 27 november tussen 11.30 en 14 uur kan

•	     aan de receptie (Hoogstraat 30)  

•	     per fax (055 33 46 72), 

•	     telefonisch (055 33 46 70)  

•	     via onze website (www.sbcollege.be)

INSCHRIJVINGSTROOK ADVENTSONTMOETING

 p Ik geef mijn zoon/dochter de toelating om deel te nemen aan de adventsontmoeting in Gent op 
donderdag 22 december.

 p Mijn zoon/dochter neemt niet deel aan de adventsontmoeting.

NAMIDDAGSTUDIE TIJDENS DE PROEFWERKEN
Tijdens de proefwerkperiodes mogen de leerlingen ‘s namiddags thuis studeren. Op school is er evenwel 

studiegelegenheid op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13 en 17.30 uur en op vrijdag tussen 13 

en 17 uur. Er is geen studie op woensdagnamiddag. 

De leerlingen die in de namiddagstudie blijven en tijdens de normale schooldagen op school blijven eten, 

doen dat ook tijdens de proefwerkdagen. De leerlingen kunnen hun eigen lunchpakket meebrengen of 

een warme maaltijd eten op school.

Ondergetekende verklaart dat zijn/haar zoon of dochter tijdens de proefwerkperiode :

 p ‘s namiddags thuis zal studeren 

 p ‘s namiddags op school zal studeren en de studie mag verlaten om ................................ uur  

(niet vóór 15.50 uur en ten laatste om 17.30 uur en op vrijdag om 17 uur)

Bij eventuele wijzigingen vragen wij steeds een schriftelijke toelating bij het begin van de proefwerkperiode. 

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 21 november 2011 ondertekend aan de klassenleerkracht
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.

OUDERCONTACT
Ik, ondergetekende, kom naar het oudercontact op vrijdag 23 december op volgend moment: 

 p tussen 11 en 12 uur
 p tussen 15 en 16.30 uur
 p tussen 16.30 en 18 uur 


