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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!”

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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TEMPTATIONS OF VERLEIDINGEN

Sommige leerlingen zitten elke dag uren in hun kamer. “Veel huiswerk”, klinkt het. Een leugen? 
Nee, ze zijn echt met huiswerk bezig. Maar ze zijn ook op Facebook ingelogd, hebben een 
trillende gsm naast zich liggen en drie msn-gesprekken openstaan. Dit zijn kinderen van de 
generatie multitaskers. Maar kunnen kinderen echt multitasken?

Multitasken betekent meerdere dingen tegelijk doen, bijvoorbeeld tegelijkertijd een sms-bericht 
beantwoorden, een appel schillen…

“Soms komen onze hersenen in een conflict”, ontdekte Earl Miller. Als je kind bijvoorbeeld probeert 
te chatten en huiswerk te maken, concurreren deze activiteiten met elkaar omdat ze hetzelfde 
deel van de hersenen gebruiken. Dat vertraagt het brein en zorgt voor storingen. 

(uit Klasse voor Ouders 2010, ‘Kan jouw kind multitasken?’)

Ons brein heeft het dus moeilijk zich te focussen op verschillende taken. Proberen we toch te 
multitasken, betekent dit een overbelasting voor het verwerkingsvermogen van onze hersenen. 
Multitasking maakt ons ook minder efficiënt. Een Amerikaanse studie ontdekte dat studenten er 
40 procent langer over doen om gecompliceerde wiskundige problemen op te lossen wanneer 
ze moesten wisselen tussen verschillende taken. Daarnaast blijkt dat het een negatief lichamelijk 
effect heeft, multitasken zorgt voor de productie van stresshormonen en adrenaline. Dit kan 
voor een vicieuze cirkel zorgen: we multitasken, het werk duurt daardoor langer, we voelen ons 
gestresseerd en gehaast, waardoor we nog meer moeten multitasken... 
Het gevolg daarvan is dat leerlingen veel langer met hun huiswerk bezig zijn dan zou moeten. 
Het wisselen tussen taken vergt zoveel meer energie van de hersenen, dat ze ook minder 
geconcentreerd zijn. Concentratie tijdens het multitasken is te vergelijken met die na een 
slapeloze nacht. 

(Uit Goed Gevoel, augustus 2009)

Wat is multitasken?
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1. Maak op voorhand afspraken of een planning. Wanneer maak ik mijn huiswerk? Direct na 
school, voor of na het eten? Mag ik eerst op de computer of erna …  

2. Als de werktafel vol spullen ligt (die niets met de school te maken hebben), begin je ermee 
te prutsen... zo verlies je tijd. Dus: weg daarmee! 

3. Wees hard voor jezelf en bewaar het chatten voor na het studeren. 

4. Zet computer, gsm of tv uit tijdens het studeren.  

5. Leer selecteren, leer kiezen: maak een onderscheid tussen tv-programma’s die je echt 
graag ziet en minder graag ziet. 

6. Leer soms hard zijn voor jezelf: je werk moet voorgaan. Als je geen tijd hebt om tv te kijken, 
kijk dan niet! Zelfs niet naar programma’s die je heel graag ziet. 

7. Klaar? Beloon jezelf en doe iets leuk. Plan eventueel tv- en pc-momenten in je dag- of 
weekplanning.

Het begin-er-eens-aan-plan voor ouders en leerlingen
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Maandag 19 maart: namiddag: studieverlof voor 1ste Latijnse
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KALENDER
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SOLIDAIR IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Veertig dagen op weg naar Pasen…
op zoek naar de bron van LIEFDE en LEVEN  
doorheen solidariteit, soberheid en stilte…

Affiche : VVKSO Leeftocht

De veertigdagentijd is stilaan weer in aantocht. Het is voor een christen een 
uitnodiging om  op zoek te gaan naar de Bron van het Leven. Het is een tijd 
om je te laten laven aan de Bron die Liefde heet. Om de weg naar deze Bron 
te vinden zijn er vier wegwijzers : stilte, soberheid, verzoening en solidariteit. 

Met onze leerlingen van de eerste graad willen wij alvast op weg gaan om 
samen aan te komen bij de Bron van Leven en Liefde.

SOLIDARITEIT
1) SOLIDARITEISMAALTIJD: vrijdag 30 maart

Op vrijdag 30 maart bieden wij, naar jaarlijkse gewoonte, een solidariteitsmaaltijd aan, waaraan leerlingen op 
vrijwillige basis kunnen deelnemen. Deelnemers worden om 12.15 uur op school verwacht in resto 3. Wij bieden 
een rijstmaaltijd aan met stukjes kip en zoetzure saus. Je betaalt hiervoor 5 euro die vereffend wordt via de 
schoolrekening. Dit jaar zullen wij de winst delen met de VZW Kansarmen in Oudenaarde. Aarzel niet om je in te 
schrijven via de antwoordstrook! Alvast bedankt.
 
2) PAASMAAL VOOR DE KANSARMEN IN ONZE BUURT: zaterdag 14 april

Met de opbrengst van het kerstontbijt en de solidarteitsmaaltijd willen we kansarmen uit 
Oudenaarde een paasmaal aanbieden. Dit vindt op zaterdag 14 april van 10 tot 17 uur plaats. 
Om dit goed te kunnen organiseren, rekenen we op de steun van onze leerlingen. We hebben 
helpende handen nodig bij het klaarzetten van de zaal, het opdienen, de animatie voor de 
kinderen en het opruimen. Iedereen is van harte welkom (hetzij enkele uren of een ganse dag). 
Voor alle helpende leerlingen voorzien we een maaltijd. 
Voorts bieden we onze gasten een taartenbuffet aan. Wie ons wil helpen door het bakken van 
een taart kan ons dit laten weten via het strookje achteraan. Alvast van harte bedankt  voor je 
inzet.

STILTE EN GEBED
Op vrijdag 30 maart is er in de namiddag een gebedsmoment voor alle leerlingen. 
Temidden van de veertigdagentijd zullen wij even op adem komen bij de Bron 
van Leven en Liefde doorheen gebed, stilte, muziek en beelden.
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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.

SOLIDARITEITSMAALTIJD: vrijdag 30 maart: 12.15 uur

 p Wij geven de toestemming om deel te nemen aan het solidariteitsmaal. Hiervoor zal 5 euro 
vereffend worden via de schoolrekening.

 p Wij geven geen toestemming.

PAASMAAL: zaterdag 14 april: 10-17 uur

………………………………..................................……...komt helpen op zaterdag van ……..uur tot …..uur 

(tussen 10 en 17 uur hebben we helpers nodig). 

……………………...................................…………………bakt …………(aantal)  taarten en brengt deze op 

zaterdag 17 april tussen 9.30 en 11.30 uur naar school.


