
NIEUWSBRIEF
3e jaaroktober 2012

Beste ouders en leerlingen

De eerste schoolmaand zit er bijna op. Ik hoop dat iedereen vlot gestart is en met 
een goed gevoel uitkijkt naar het verdere schooljaar. Voor onze nieuwkomers wens 
ik dat  ze zich welkom voelen op het Sint-Bernarduscollege, stilaan hun weg vinden 
op onze school en nieuwe vrienden maken.

Ondertussen draait het schooljaar op volle toeren. De eerstejaars hadden een 
belangrijk teambuildingmoment tijdens de sportdag, alle jaren kwamen samen in 
de kapel om de start van het nieuwe schooljaar te vieren, de eerste klassen trekken 
naar het buitenland voor hun uitwisselingsproject, vergaderingen worden opgestart 

en de schoolkalender loopt stilaan vol. In deze nieuwsbrief willen we meteen een aantal nieuwe 
activiteiten aankondigen, maar jullie ook informeren hoe jullie op de hoogte blijven van het reilen en 
zeilen op onze school.

Uiteraard is de nieuwsbrief die jullie nu lezen de centrale bron van informatie over ons schoolleven. 
Traditiegetrouw ontvangen alle leerlingen maandelijks een papieren versie. We versturen ook 
een elektronische versie via de e-mailadressen die we bij inschrijving ontvingen of je vindt een 
digitale versie op www.sbcollege.be en op Smartschool. Dat digitale leerplatform is toegankelijk 
via het co-account dat elke leerling ontvangen heeft. Wie niet vertrouwd is met het raadplegen van 
Smartschool vindt hierover meer informatie verder in deze nieuwsbrief.

Op Smartschool vind je niet alleen een regelmatige update van de schoolkalender, maar ook de 
wekelijkse info voor leerlingen én heel wat andere praktische info. Daarnaast blijft het rapport het 
communicatiemiddel bij uitstek om de studievordering van zoon of dochter te volgen. Ook hier 
bestaat er naast de papieren versie, op Smartschool, een digitaal rapport (Skore). Hierin vind je 
steeds de meest recente cijfers. In de derde graad hebben we voor het eerst de klassieke agenda 
vervangen door een planningsagenda. De registratie van de lesonderwerpen en de opgave van 
taken en toetsen gebeurt in een digitale agenda door de leerkracht, met online toegang voor de 
leerling, eveneens via Smartschool.

Natuurlijk kan geen enkele van deze communicatiekanalen het directe contact tussen ouders en 
school vervangen. Daarom hopen we jullie te mogen verwelkomen op een  van onze oudercontacten 
in de loop van het schooljaar. Over thema’s als studiekeuze, internationalisering, brede school 
en andere specifieke projecten informeren we jullie graag op onze infoavonden. De concrete data 
vinden jullie in de kalender. Het spreekt voor zich dat jullie op elk moment via e-mail of telefonisch 
met ons een afspraak kunnen maken. 

Een heel bijzonder contactmoment zijn onze culinaire weekends op 17, 18, 24 en 25 november. 
Jullie zijn, samen met familie en vrienden, die zaterdagen en zondagen heel hartelijk welkom op 
ons jaarlijkse eetfestijn SBCulinair. Het is niet alleen een gezellig moment om eens lekker te tafelen, 
maar ook een ideaal ontmoetingsmoment tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Dus 
iedereen zeer hartelijk welkom!

Aan iedereen een boeiend schooljaar gewenst en graag tot een volgende gelegenheid!

Peter Hoste
directeur
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS
Ondersteboven 

Onverwachte dingen zetten ons ondersteboven. 
Een verrassende overwinning in de sport. 
De uiteindelijke oplossing voor een probleem. 
De ontdekking van een mooie omgeving. 
De ontmoeting met een bijzonder mens. 

Het zijn soms ook pijnlijke gebeurtenissen 
die ons ondersteboven zetten. 
De ontgoocheling over iemand. 
Het slechte nieuws van de dokter. 
De mislukking om iets te veranderen. 
Het zoveelste conflict in de wereld. 

Ook op school kunnen we ondersteboven geraken. 
Van onverwachte gebeurtenissen in de klas. 
Van bijzondere uitspraken van leerlingen. 
Van nieuwe ervaringen met collega’s. 

In dit nieuwe schooljaar worden we uitgenodigd 
om zelf op zoek te gaan naar positieve krachten 
die ondersteboven zetten.
We kijken daarvoor naar de ontmoeting 
tussen Jezus en Zacheüs. 
Zacheüs zat boven in de boom, 
Jezus riep hem naar beneden, 
en toen kwam het onderste in Zacheüs weer naar boven: 
hij dacht dat hij niet meer kon geven, en toen deelde hij uit.

Een nieuw schooljaar nodigt uit om nieuw te kijken 
en nieuw te handelen, 
naar leerlingen toe en naar collega’s, 
naar ouders toe en naar wie de school omgeven. 
Het onderste naar boven laten komen … 
Met nieuwe ogen kijken naar elke mens … 
Met nieuwe ogen kijken naar jezelf … 
Mag je zien, wat nog niet te zien is. 
Mag je doen, wat nog onmogelijk is. 

(Rik Renckens)



oktober 2012 nieuwsbrief 3 

Sint-Bernarduscollege

INZAMELACTIE BATTERIJEN
Onze school wil graag haar steentje bijdragen aan een beter 
leefmilieu. Recycleren en selectieve afvalinzameling vinden 
we heel belangrijk. Daarom moedigen we onze leerlingen aan 
gebruikte batterijen in te zamelen. Zij kunnen de lege batterijen 
kwijt in de inzamelbox aan de leerlingenreceptie in het H-blok. 
Om het inzamelen te vergemakkelijken, krijg je een plastic zakje 
mee bij deze nieuwsbrief. De gevulde zakjes, evenals losse 
gebruikte batterijen, kan je kwijt in deze box.

Ook lege inktpatronen, cartridges en toners van je printer kunnen hun weg naar school en dus 
naar recyclage vinden. In het leerlingensecretariaat, via de linkse deur, vind je de doos om ze 
te deponeren.

Hoe meer batterijen we verzamelen, hoe meer Bebat-punten we verdienen. Met deze punten 
kan nieuw schoolmateriaal worden aangekocht!
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TOEGANG TOT SMARTSCHOOL VOOR OUDERS
Onze school werkt al meerdere jaren met het elektronische leerplatform Smartschool. Dit biedt veel 
mogelijkheden op het vlak van interne communicatie. Met de inloggegevens die je dit schooljaar 
gekregen hebt, kan je de verschillende onderdelen van Smartschool verkennen.
Als ouder heb je toegang tot informatie die via dit kanaal ter beschikking wordt gesteld. Aan elke 
leerling-gebruiker is een ouder-gebruiker gekoppeld waarmee je toegang hebt tot Smartschool. We 
noemen dit een co-account.

Als je meerdere kinderen op school hebt, dan heb je voor elk kind inloggegevens omdat de informatie 
per kind verschillend is.

Omdat je je aanmeldt met dezelfde gebruikersnaam als je 
kind, krijg je ook dezelfde gegevens te zien. De rubrieken 
‘Berichten” en “Mijn documenten” zijn echter verschillend 
voor de hoofd- en coaccount.

Werkwijze

Surf naar http://sbc.smartschool.be en tik in het 
welkomstvenster de gebruikersnaam en je wachtwoord in.

 ¾ gebruikersnaam (is dezelfde als die van jouw zoon/
dochter),

 ¾ wachtwoord (wachtwoord eigen aan de ouders, niet 
hetzelfde als de leerling)

We komen terecht op het startblad.

Links bovenaan staan de “Vakken” waar leerkrachten lesmateriaal posten voor hun klassen. Je kan 
hier zien welke vakken voor je kind ter beschikking staan.

Rechts in het vak “Voor leerlingen” vind je directe links naar diverse 
documenten.

Het vak “Administratie”: 

 ¾“Mijn documenten” is leeg,
 ¾“Lesrooster”: het lessenrooster van de klas kan worden geraadpleegd
 ¾“Intradesk“: je kan op deze module terecht voor allerlei documenten:
 ¾alle mappen zijn alfabetisch gesorteerd
 ¾alleen de mappen die relevant zijn voor een leerjaar, zijn voor dat leerjaar    
zichtbaar
 ¾“Extra zorgformulieren” bevat:

• een fiche voor toestemming van de ouders wanneer op school 
medicatie aan hun kinderen gegeven moet worden 

• een blanco extra zorgfiche
 ¾‘Nieuwsbrieven’: bevat de nieuwsbrieven van het huidige schooljaar
 ¾‘Weekinfo’: bevat algemene aandachtspunten, afspraken en de 
activiteitenkalender voor de leerlingen met o.a. tijdstip en afspraken 
voor uitstappen, activiteiten... per leerjaar voor de komende week
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Een ander belangrijk onderdeel van Smartschool is “Skore”. Dit is 
een online puntenboekje waar alle resultaten van de evaluaties van je 
zoon of dochter geraadpleegd kunnen worden.

Werkwijze

Na het aanmelden klik je op “Skore puntenboekje”

Op het tabblad dat nu opent, krijg je onderaan een tijdslijn te zien 
voor het volledige schooljaar. Door op een lang blokje te klikken, krijg 
je een overzicht van de gemaakte toetsen en taken gedurende die 
periode, bv. de evaluaties van het eerste trimester.

Door op een kort blokje te klikken, kan je het rapport raadplegen zoals je het op papier krijgt.

Als je met de cursor boven een resultaat gaat staan, dan kan je zien over welke toets het gaat en 
wanneer deze is gemaakt (op voorwaarde dat de leerkracht dit onderwerp in zijn puntenboek heeft 
vermeld).

Als de leerkracht bijkomende informatie wil doorgeven 
over dit resultaat, dan kan je dit zien doordat onderaan 
een zwart driehoekje verschijnt. Ook deze cijferinfo 
is te lezen door met de cursor boven het resultaat te 
gaan staan. Deze cijferinfo wordt niet op het rapport 
afgedrukt.

Op het rapport verschijnt één resultaat per vak/
vakonderdeel (=gemiddelde van alle ingevoerde 
toetsen voor deze rapportperiode voor dat vak/vakonderdeel). In dit digitale puntenboekje 
kunnen alle toetsen bekeken worden waaruit dit cijfer werd gegenereerd. Ouders die niet over een 
computer beschikken of de punten van hun kind liever niet via het internet opvragen, behouden de  
mogelijkheid om de afgelegde toetsen bij hun kinderen op te vragen en in te kijken. Ook zo kan je 
op de hoogte blijven van hun behaalde resultaten.

Bij problemen met Smartschool (bv. een vergeten wachtwoord), tips of opmerkingen, contacteer je 
de Smartschoolbeheerder: filip.degroote@sbcollege.be of christelle.vanhautte@sbcollege.be.
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Op vrijdag 19 oktober is het opnieuw ‘Dag van de 
jeugdbeweging’. Dit is het uitgelezen moment om aan 
iedereen te tonen hoe leuk het is om in een jeugdbeweging 
te zitten. Zorg dat jouw Scouts, Chiro, KSA, VKSJ, JNM... 
goed vertegenwoordigd is en kom dus in uniform naar 
school! Je kan eventueel een vlag meebrengen van jouw 

jeugdbeweging, om zo de school wat op te fleuren. ‘s Middags zijn er leuke activiteiten op het 
grasplein naast de sportzaal. Kom de eer van jouw jeugdbeweging verdedigen, wij verwachten 
jullie daar!

FRUITVERKOOP 
LEERLINGENRAAD 
Vers van de pers! De leerlingenraad denkt 
aan je gezondheid!
Sinds dinsdag 18 september kunnen jullie 
opnieuw een heerlijk stuk seizoensfruit te 
pakken krijgen tegen de spotprijs van 30 
cent! Je kan ons, net als vorig jaar, vinden 
aan de ingang van het H-blok om 10.10 uur. 
Allen daarheen!

WERELDWINKEL 

Zoals elk jaar houdt de Leerlingenraad zowel 
voor de eerste, tweede als derde graad op 
donderdagmiddag de Wereldwinkel open op 
de grote speelplaats. We verkopen allerlei  
(h)eerlijke Oxfamproducten tegen een zacht 
prijsje. Als je zelf zin hebt om een handje 
te helpen, kan je altijd een bericht sturen 
via Smartschool naar de mensen van de 
Leerlingenraad.

BEVRAGING OUDERS 
SCHOOLJAAR 2011-2012
Alle ouders van de leerlingen van het eerste 
jaar werden eind vorig schooljaar anoniem 
bevraagd. De directie en de betrokken 
werkgroepen zullen zoveel mogelijk 
rekening houden met de aandachtspunten 
en suggesties die uit de enquête naar voor 
kwamen. De resultaten van de bevraging 
kan je nalezen op de website van de school.

DE POT OP? 
Van 8 tot 12 oktober is het de Week van de 
Fair Trade bij de Oxfam Wereldwinkel. Ze 
zetten een actie op poten, genaamd ‘Smeer 
ze’. Naar aanleiding van die actie, vroeg de 
leerlingenraad de keuken om tijdens die 
week broodjes met choco te voorzien. Goed 
nieuws, want de keuken stemde in, dus 
vanaf 8 oktober kan je jouw overheerlijke 
broodje met choco bemachtigen in resto 2 
of 3!
En als je maar niet genoeg kan krijgen van al 
die choco, kan je op vrijdag 12 oktober om 
10u10 terecht aan de H-blok. Daar zal een 
wedstrijd doorgaan tussen leerkrachten. Het 
heeft iets te maken met choco, leerkrachten 
en chocomonden… Rarara!
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SBC - OUDERRAAD

 “De ouderraad is ee n van de overlegorganen die samen met de directie het schoolbeleid 
bepaalt. De betrokken ouders vormen een groep waarmee de directie op een kritische en 
constructieve manier over het algemeen belang van de school kan overleggen. De directie informeert 
de raad grondig over het schoolbeleid en luistert hoe ouders bepaalde maatregelen of initiatieven 
ervaren. De ouders brengen ideeën aan en spelen eventuele bekommernissen en problemen 
door aan de directie, die de signalen onderzoekt. De betrokken ouders engageren zich om bij de 
vergaderingen van de raad en de activiteiten van de school maximaal aanwezig te zijn. Op deze 
manier kan een sterk vertrouwen groeien tussen de school en een gemotiveerde en dynamische 
groep ouders.”

 ¾ 5 à 6 vergaderingen per jaar
 ¾ actief meedenken en debateren over schoolbeleid
 ¾ standpunt en visie van de ouders naar voor brengen
 ¾ ...

Spreekt dit je aan, wil je mee-samen-school-maken, aarzel dan niet en contacteer ons! Zeggen die 
vergaderingen je niets maar ben je iemand die liever concreet meehelpt bij tal van activiteiten zoals 
opendeurdag, mosselsouper, galabal, ... sluit je dan aan bij ‘Vrienden van SBC – helpende handen’. 
Je kan het ons laten weten via het strookje achteraan deze nieuwsbrief.

Gemotiveerde ouders

om onze dynamische ouderraad te versterken

ouderraad.sbc@gmail.com
Voorzitter : Catharina Van Canneyt: 0474/81.82.07

TEAMBUILDING LEERLINGENRAAD
Op woensdag 3 oktober organiseert de Leerlingenraad een 
teambuildingsnamiddag. We stellen de LLR met zijn verschillende 
werkgroepen voor en spelen enkele teamspelletjes om de andere 
‘leerlingenraders’ wat beter te leren kennen. We sluiten af met een 
overheerlijk dessertbuffet.
Iedereen die al in de LLR zit of zin heeft om erbij te komen, wordt op 
onze teambuilding uitgenodigd. Je wordt verwacht om 12.10 uur aan de 
filmzaal. Het einde wordt voorzien om 16 uur. Leerlingen of leerkrachten 

die zin hebben om hun culinaire kunsten eens te tonen, mogen gerust iets meebrengen voor 
het dessertbuffet. Achteraan deze nieuwsbrief  kan je op het antwoordstrookje aanduiden of je 
aanwezig zal zijn en/of voor een dessert wil zorgen. Alvast bedankt!



8 nieuwsbrief oktober 2012

Sint-Bernarduscollege

POLITIE VLAAMSE ARDENNEN - FIETSREGISTRATIE
Dit schooljaar wordt op het vlak van verkeersveiligheid opnieuw samengewerkt 
met verschillende politiediensten. Zo zijn er de lessen verkeerseducatie, die 
door de federale politiediensten gegeven worden. De lokale politie zal dan weer 
aanwezig zijn op onze school op donderdag 4 oktober 2012 van 12.10 tot 14 uur. 
Op die dag wordt aan de leerlingen de mogelijkheid geboden om op school hun 
fietsen te laten voorzien van een identificatienummer. Gestolen of gevonden 

fietsen, die voorzien zijn van een identificatienummer, kunnen vlugger aan de rechtmatige eigenaar 
terugbezorgd worden.

Om een idee te hebben van het aantal leerlingen dat zijn fiets wil laten registreren, vragen wij om 
het antwoordstrookje achteraan deze nieuwsbrief in te vullen.

CROSSDAG
Op dinsdag 23 oktober zal onze jaarlijkse schoolcross 
plaatsvinden op en rond de Finse piste gelegen achter 
de stedelijke sporthal van Oudenaarde.

Lesuur 1 – 2 - 3 3de en 4de jaar

Lesuur 3 – 4 - 5 5de en 6de jaar

Lesuur 6 – 7 – 8 1ste en 2de jaar

Jongens en meisjes lopen telkens in afzonderlijke reeksen 
met een aangepaste loopafstand per leeftijdscategorie. 
Ieder tracht naar eigen vermogen deze veldloop 
met succes te beëindigen, al of niet strijdend om het 
eremetaal en het hoogste schavotje.

In de aanloop naar de schoolcross wordt er tijdens de lessen lichamelijke opvoeding  intensief 
geoefend om de basisconditie en uithouding van alle leerlingen aan te scherpen. 
Toch raden wij onze leerlingen ten stelligste aan om ook buiten de schooluren een extra 
trainingsmoment in te lassen.

Wij rekenen op het doorzettingsvermogen en op de motivatie van elke leerling om van deze 
schoolcross een geslaagd sportgebeuren te maken.

Veel trainingsgenot en succes!

NIET VERGETEN

L.O.-kledij, extra sportkledij, 

trui, regenjas, douchegerief, 

veiligheidsspelden voor 

het borstnummer, zakgeld 

voor een frisdrank, outdoor-

sportschoeisel, plastic zak 

voor vuile schoenen!
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SPORTDAG DE GAVERS HARELBEKE
De sportdag voor het derde jaar vindt plaats op vrijdag 5 oktober. Een schoolsportdag vol actie, 
avontuur en variatie in de prachtige omgeving van provinciaal domein “De Gavers” in Harelbeke. De 
groene long van het Kortrijkse, met zijn 184 ha groen en een plas van 53 ha, leent zich uitstekend 
om een waaier aan  buitensportactiviteiten aan te bieden.

De leerlingen zullen deelnemen aan zeven verschillende activiteiten naargelang de groepsindeling. 
De leerlingen blijven de ganse dag bij hun klasgroep.

Mogelijke activiteiten:

Boomklimmen, hindernissenparcours, kajak, kano, mountainbike, waterchallenge, streetsurf, 
oriëntatie, reuzenkano, speleo, mountainboard…

Dagindeling en praktische afspraken

 ¾ om 7.45 uur verzamelen alle leerlingen van het derde jaar op school
 ¾ terug op school rond 16.45 uur
 ¾ lunchpakket meebrengen en eigen drank
 ¾ in sportkledij; voldoende reservekledij (kledij wordt nat en vuil), eventueel regenkledij, zwemkledij 

(zwempak, zwembroek), outdoor-schoeisel met stevig profiel en reservesportschoenen, handdoek
 ¾ de richtprijs van de sportdag bedraagt 25 euro (via de schoolrekening)

Wij hopen er met z’n allen een aangename dag van te maken. Naast voldoende zonneschijn rekenen 
wij op de sportiviteit en inzet bij alle leerlingen, alsook op de nodige zelfdiscipline en de vereiste 
beleefdheid t.o.v. medeleerlingen, leerkrachten en lesgevers-monitoren.
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FILM: LE PETIT NICOLAS
Op maandag 1 oktober  wordt voor alle derdes de film 
“Le Petit Nicolas” op school vertoond. Deze grappige 
familiefilm, geregisseerd door Laurent Tirard, werd  een 
groot succes in Frankrijk: hij lokte meer dan vijf miljoen 
bezoekers naar de bioscoop. De film is gebaseerd op de 
gelijknamige cultklassieker van René Goscinny. Tirard 
neemt voor zijn film de kinderwereld als uitgangspunt. Hij 
probeert zoveel mogelijk door de ogen van kinderen te 
laten zien. Daardoor wordt alles natuurlijk flink uitvergroot 
en de humor in de film maakt hier handig gebruik van. 
Wij opteren voor deze film omdat de lectuur van het 
eerste semester hieraan gekoppeld wordt. De leerlingen 
krijgen immers verschillende originele fragmenten uit 
de boeken van Goscinny aangeboden. Op die manier 
kunnen zij zich beter inleven in de sfeer van het boek en 
beschikken ze over voldoende achtergrondinformatie 
om deze taak tot een goed einde te brengen. Hieronder 
volgt een korte synopsis van de film: “Nicolas heeft een 
leuk en rustig leventje. Zijn ouders houden van hem 
en hij heeft een stel leuke vrienden met wie hij zich rot 
amuseert. Hij wil vooral niet dat zijn leven verandert. Op 

een dag vangt Nicolas een gesprek op tussen zijn ouders. Hij denkt dat zijn moeder zwanger is 
en hij vreest het ergste. Nicolas is bang dat alle aandacht naar het kleine broertje zal gaan en dat 
hem hetzelfde lot te wachten staat als Klein Duimpje, met name door zijn ouders achtergelaten te 
worden in het bos. ”

1ste + 2de lesuur
Filmzaal: 3EC5a, 3LAa, 3LAb, 3WEc, 3GL
H301: 3EC4b, 3HWa

3de + 4de lesuur
Filmzaal: 3EC5b, 3LAc, 3HWb, 3WEa, 3WEb
H301: 3EC4a
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SPORTDAG DE GAVERS HARELBEKE
Op dinsdag 9 en donderdag 11 oktober gaat jouw zoon/dochter met de klas op bezinning naar Gent 
of Ronse. Het wordt een dag waarbij we kennis maken met een aantal personen of organisaties 
die het de moeite waard vinden om zich in te zetten voor mensen die aan de rand van onze 
maatschappij zijn geraakt. Daarnaast nemen ook armen zelf het woord en gaan we een kijkje 
nemen in een kringloopwinkel, een sociale dienst of een buurtcentrum. In de lessen godsdienst 
wordt deze dag voorbereid en ook nadien wordt deze dag besproken en verwerkt.

Enkele praktiscche afspraken

 ¾ De bezinning vindt plaats in Gent of Ronse. 
 ¾ Klassenverdeling: 

Dinsdag 9 oktober: Gent: 3EC4a – 3EC4b-HWa – 3WEc
Ronse: 3EC5a – 3LAc – 3GL

Donderdag 11 oktober: Gent: 3EC5b – 3HWb – 3 LAa
Ronse: 3LAb – 3WEa – 3WEb

 ¾ De leerlingen worden verwacht aan het station in Oudenaarde, ten laatste om 
 ¾ 8.15 uur wanneer ze meegaan naar Gent en ten laatste om 8.25 uur wanneer ze meegaan 

naar Ronse.
 ¾ Terugkeer aan het station van Oudenaarde: om 16.20 uur (Ronse) en om 16.50 uur (Gent).
 ¾ Wie deze dag afwezig is, verwittigt ’s morgens de school tussen 7.45 en 8 uur.
 ¾ Middagmaal:

• Gent: alle leerlingen brengen een eigen picknick mee.
• Ronse: leerlingen kunnen een eigen picknick en drankje meebrengen of ze kunnen eten 

in sociaal restaurant De Pepermolen: ofwel een warme maaltijd (9 euro) ofwel soep 
(3 euro) voor zij die hun picknick meenemen. Voor de warme maaltijd of soep dient de 
godsdienstleerkracht wel op voorhand te worden verwittigd.

De richtprijs bedraagt 9 euro voor de bezinning en 3,5 euro voor de treinverplaatsing. 
Het bedrag (ook de eventuele maaltijd in “De Pepermolen”) wordt via de schoolrekening vereffend.
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za 29/09 6HUWEb: vertrek naar Olbia - Italië (tweede luik internationaliseringsproject 5des)

zo 30/09

ma 1/10 12.15 uur: LLR1
1stes: excursie AA + NW
2des: rookpreventie
1ste+2de lesuur: 3EC4b-3EC5a-3GL-3HWa-3LAa-b-3WEc: Franse film: “Petit Nicolas”
3de+4de lesuur: 3EC4a-3EC5b-3HWb-3LAc-3WEa-b: Franse film: “Petit Nicolas”
6ECWE-6ECWI6-6HUWEa: vertrek leerlingen Gubbio Italië (tweede luik internationaliseringsproject
5des)
6HUWEc: terug uit Jekabpils Letland (tweede luik internationaliseringsproject 5des)
16-17.40 uur: 6ECMTb-6GRWE-6LAWE-6WEWI6b-8: les 4 theoretisch rijbewijs

di 2/10 1stes: excursie AA + NW
3de+4de lesuur: 1MOj: bibliotheekbezoek
7de+8ste lesuur: 1MOc: bibliotheekbezoek
2des: rookpreventie
6ECMTa-6WEWI6c-8: excursie Daens en Boon in Aalst
6ECMTb: vertrek naar Villalbilla - Spanje (tweede luik internationaliseringsproject 5des)
Vanaf 13 uur: 6GRWE-6LAWE-6MTWE: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
16-17.40 uur: 6GRLA-6GRWI6-8-6LAMT-6LAWI6-8-6WEWI6a: les 4 theoretisch rijbewijs

wo 3/10 1stes: excursie AA + NW

do 4/10 Vm: Aangekondigde evacuatieoefening D-blok
1stes: excursie AA + NW
2des: rookpreventie
12.10-14 uur: merken van fietsen
Vanaf 12.10 uur: 5WEWI6b: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
Nm: 1LAa: MST

vr 5/10 Internationale dag van de leerkracht
1stes: excursie AA + NW
2des: rookpreventie
3des: sportdag De Gavers Harelbeke
4des: sportdag Oudenaarde
5ECMTa-5ECWI6a-8-5HUWEb-c-5WEWI6a-6c-8: Rijsel
5ECMTb-5ECWE-5ECWI6b-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5GRWI6-8-5HUWEa-5LAMT-5LAWE-
5LAWI6-8
5MTWE-5MTWI-5WEWI6b: cultuurdag
6ECWE-6ECWI6-6HUWEa-c-6WEWI6a-6b-6c-8: Antwerpen en Breendonk
6ECMTa-6GRLA-6GRMT-6GRWE-6GRWI6-8-6LAMT-6LAWE-6LAWI6-8-6MTWE-6MTWI: Trier
1ste graad: rapport

za 6/10 6HUWEb: terug uit Olbia - Italië (tweede luik internationaliseringsproject 5des)

zo 7/10 4LAa: aankomst leerlingen Roende Denemarken (internationaliseringsproject 4des)

ma 8/10 Periode internationaliseringsprojecten (ontvangsten) 4GL-4LA-4WE
Vanaf 12.10 uur: 5WEWI6c: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
16-17.40 uur: 6HUWEa-b-c-6MTWE-6MTWI: start lessen theoretisch rijbewijs

di 9/10 3GL-3LAc-3WEb: projectdag “Armoede” Ronse
3EC4a-4b-3HWa-3WEc: projectdag “Armoede” Gent
6ECMTb: terug uit Villalbilla - Spanje (tweede luik internationaliseringsproject 5des)
6GRLA-6GRMT-6GRWE-6HUWEb-c-6LAMT-6LAWE: excursie Daens en Boon in Aalst
Vanaf 12.10 uur: 6ECWE-6WEWI6a: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
16-17.40 uur: 6ECMTa-6ECWE-6ECWI6a: start lessen theoretisch rijbewijs

wo 10/10

KALENDER
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do 11/10 Nm: 1LAb: MST
3EC5a-3LAb-3WEa: projectdag “Armoede” Ronse
3EC5b-3HWb-3LAa: projectdag “Armoede” Gent
4LAa: vertrek leerlingen Roende Denemarken (internationaliseringsprject 4des)
6ECWE-6HUWEa-6WEWI6a: excursie Daens en Boon in Aalst
Vanaf 12.10 uur: 5ECWE: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent

vr 12/10 1ste-2de-3de graad: rapport

za 13/10

zo 14/10

ma 15/10 1stes: GO: NE + FR
13 uur: LLR3
16-16.50 uur: 3GL-4GL(vrijwilligers): informaticales
Vanaf 12.10 uur: 5GRWE-5LAWE-5MTWE: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
16-17.40 uur: 6HUWEa-b-c-6MTWE-6MTWI: les 2 theoretisch rijbewijs
17.30-19 uur: oudercontact nieuwe niet-eerstejaars

di 16/10 Vanaf 13 uur: 6WEWI6c-8: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
16-17.40 uur: 6ECMTa-6ECWE-6ECWI6a: les 2 theoretisch rijbewijs

wo 17/10 4des: drugspreventie (2 lesuren)

do 18/10 1stes: GO: WI + LA
Vm: 3EC4a: MST
Nm: 1MOj: MST
Vanaf 12.10 uur: 5WEWI6a: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
20 uur: ouders + leerlingen 6des: info i.v.m. studiekeuzebegeleiding

vr 19/10 1ste graad: rapport
4LAb: aankomst leerlingen Warschau Polen (internationaliseringsproject 4des)

za 20/10 Reünie oud-leerlingen 2006-2007

zo 21/10

ma 22/10 1stes: toneelvoorstelling: “Lach eens met een ander”
15.50 uur: overleg directie-LLR3
Vanaf 13 uur: 5WEWI8: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
16-17.40 uur: 6HUWEa-b-c-6MTWE-6MTWI: les 3 theoretisch rijbewijs

di 23/10 Vm: 1stes: toneelvoorstelling: “Lach eens met een ander”
1ste-2de-3de uur: 2de graad: schoolcross
3de-4de-5de uur: 3de graad: schoolcross
6de-7de-8ste uur: 1ste graad: schoolcross
Vanaf 13 uur: 6WEWI6b: bezoek tentoonstelling “Brainstormen” UGent
16-17.40 uur: 6ECMTa-6ECWE-6ECWI6a: les 3 theoretisch rijbewijs
5des: keuzevak tot en met 15.50 uur

wo 24/10 1stes: toneelvoorstelling: “Lach eens met een ander”
12.15-14.30 uur: SBC-raad

do 25/10 4GL-4LA: Romeins soldaat in de klas (2 voorstellingen:4-5/7-8)
Vm: 3EC4b-3HWa: MST
Nm: 1MOc: MST
6des: keuzevak tot en met 15.50 uur

vr 26/10 NIEUWSBRIEF 3
4LAb: vertrek leerlingen Warschau Polen (internationaliseringsproejct 4des)
1ste-2de-3de graad: rapport
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PERSONALIA
Aelvoet Koen 0474 69 08 56 De Winter Johan 055 31 16 61

Antheunis Jo 09 242 03 38 Debersaques Greet 056 60 39 84

Audenaert Magda 053 41 94 45 Debuysscher Christine 0498 70 95 37

Ballois Elke 056 29 37 23 Declercq Marc 055 31 45 78

Bauwens Annick 055 38 54 18 Declercq Martine 056 35 76 92

Beeckmans Wouter 0479 68 01 02 Defever Veerle 0473 68 30 77

Beké Erwin 055 42 63 47 Degroote Filip 055 31 81 99

Bijls Peter 055 31 09 08 Delbarre Véronique 055 31 87 59

Bodequin Bart 055 45 69 87 Delbeke Valerie 0497 45 58 09

Bossuyt Claudine 09 222 58 38 Delcoigne Michaël 055 73 01 25

Boterdaele Eline 055 73 01 25 Delefortrie Bénédicte 09 225 75 77

Bothuyne Jan 056 68 88 57 Demuytere Dominique 055 49 91 62

Bruyland Pieter 0473 44 91 37 Depraetere Ann 055 30 34 30

Bulckaert Annemie 0468 12 06 21 Descamps Sophie 09 385 90 75

Calleeuw Andries 056 49 01 92 Desterbeck Betty 09 233 74 95

Claerhout Fien 09 329 92 25 Diepvens Lutgard 055 49 61 64

Claeys Katharina 09 232 11 00 Ducatillon Delphine 055 61 34 68

Coghe Hannelore 056 29 59 85 Dumortier Marc 055 30 20 22

Colpaert Evelien 055 60 71 60 Dumoulin Lutgart 09 384 64 50

Colpaert Lien 0473 50 04 42 Duponcheel Sonia 056 64 72 09

Coppens Anneleen 0486 52 39 26 Folens Geert 0476 38 40 04

Daelman Geertje 09 234 09 29 Galle Greet 0494 35 52 84

De Baere Annelies 09 334 63 19 Geldof Griet 056 72 45 50

De Baere Joni 0496 82 76 24 Gillis Martine 09 362 76 47

De Bal Ruben 056 49 09 24 Grillet Sofie 056 25 85 49

De Bleeckere Hilde 09 360 70 82 Hanskens Karine 055 45 58 09

De Clercq Rosane 055 30 26 84 Hendrickx Christine 09 269 99 22

De Keukeleire Anja 055 42 88 09 Hoste Peter 09 380 41 62

De Maertelaere Cathy 055 60 01 64 Huysman Katrien 055 49 60 93

De Pessemier Lindsay 0476 96 78 44 Janssens Els 056 68 83 07

De Rouck Frederik 055 61 34 68 Kemp Barbara 0497 03 65 79

De Schrijver Isabelle 09 282 89 02 Ketsman Lisa 0497 20 95 47

De Smet Greet 055 31 01 21 Lacres Maarten 055 30 42 02

De Smet Ingrid 09 384 42 44 Lagae Ellen 09 382 00 60

De Smijter Bram 055 38 78 51 Lambert Lieve 09 253 75 48

De Temmerman Valérie 055 45 56 28 Lammens Christine 055 49 64 69

De Vleeschouwer Anne 09 384 49 58 Lamon Antoon 09 383 65 43

De Vleeschouwer Lieven 09 384 51 06 Landrie Griet 0496 30 99 70

De Vos Koen 0479 63 32 79 Laridon Katelijne 055 30 07 01

De Vos Marieke 055 38 74 60 Lelieur Melanie 055 73 01 16

De Vriendt Eric 055 31 42 97 Lodomez Anne 09 385 82 60

De Vriese Joost 055 31 86 39 Malfait Hanne 0493 19 98 95



PERSONALIA
Martens Mariette 055 33 50 15 Van Nieuwenhuize Rita 055 49 73 40

Martens Rik 0477 06 93 55 Van Quekelberghe Annelies 0497 20 81 37

Martien Johan 055 30 59 09 Van Rompaye Wouter 09 220 01 22

Meirlaen Petra 055 21 46 84 Van Thuyne Marleen 09 355 14 98

Minne Ilse 0486 95 24 45 Van Welden Rik 055 30 21 29

Moreels Dirk 055 30 24 33 Van Wilderode Bruno 0498 43 05 21

Moreels Myriam 055 31 05 33 Vanacker Katrien 0484 16 22 66

Muylle Pieter 0486 91 26 74 Vanacker Natalie 09 233 53 79

Nachtergaele Willy 09 388 77 91 Vancaeneghem Sabine 055 30 38 55

Neirynck Kathleen 055 31 10 97 Vande Putte Annelies 0497 54 25 83

Notte Peter 0476 31 39 43 Vande Walle Jarno 055 61 60 68

Oyen Tony 09 369 84 88 Vande Wiele Helen 055 61 00 15

Passchyn Dirk 09 234 25 92 Vandenabeele Lutgart 055 31 82 57

Porrez Jan 055 49 51 29 Vandenbogaerde Marie Agnes 09 221 51 79

Puissant Anne 055 31 91 00 Vander Vennet Jose 055 31 00 81

Reyntjens Guy 055 30 41 04 Vanderbauwhede Katrien 09 334 51 89

Rogge Ann 055 31 03 27 Vanhaeverbeke Christine 09 383 71 99

Saelens Frederic 0486 49 83 88 Vanhee An 054 24 31 48

Seghers Yves 055 31 79 72 Vanhooren Ellen 09 256 08 88

Serlet Veronique 055 49 58 53 Vanhuffel Veerle 055 61 33 75

Spiessens Marc 055 31 68 02 Vanlierde Ann 0473 53 27 16

Talier Sofie 0479 57 31 43 Vansieleghem Marijke 055 42 24 85

Taverniers Birgit 0494 16 89 52 Vanwildemeersch Jan 055 49 56 71

Tjolle Luc 056 20 52 42 Verbaeys Nele 055 60 40 64

Uyttebroek Mike 09 346 55 50 Vercamer Bieke 09 269 99 22

Van Beversluys Carole 051 62 40 34 Vercruysse Lies 0474 42 15 15

Van Boxelaer Leen 09 253 93 05 Verhaeghe Koen 0496 76 64 67

Van Cauwenberghe Valerie 0477 66 76 97 Verhoeyen Franka 055 30 03 39

Van de Putte Luc 051 63 64 23 Verhoeyen Jan 051 30 05 02

Van de Vyver Peter 09 281 16 44 Verhofstadt Wim 053 83 91 85

Van den Abeele Ann 055 49 75 42 Vermeeren Tom 056 61 69 00

Van den Nieuwenhuysen Sophie 09 281 12 10 Verschueren Sonia 09 384 30 89

Van Der Strieckt Ilse 0472 24 66 71 Vervenne Roeland 0484 61 14 82

Van Durme Kathleen 055 30 01 94 Verzele Guy 0494 40 39 94

Van Gaever Tom 0496 84 16 26 Vidts Veerle 0478 99 56 23

Van Gansbeke Marc 055 45 63 62 Vindevogel Els 055 38 66 04

Van Hautte Christelle 09 386 82 27 Voets Karolien 0473 40 73 61

Van Hoecke Jolien 09 384 65 63 Vroman Bieke 09 233 97 34

Van hooland Vincent 0499 62 40 30 Vyncke Pieter 0487 68 66 32

Van Houtte Lieve 055 31 58 20 Wieme Mia 051 31 18 87

van Hoye Inge 09 384 83 37 Wildemauwe Dieter 0473 28 98 37

Van Meenen Inge 069 45 58 07 Witdouck Marjolein 056 29 46 06







oktober 2012 nieuwsbrief 19 

Sint-Bernarduscollege

ENKEL VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN

Naam: …………………….................……......    Klas: 3 .....………. Nr: ..........

OUDERCONTACT - KENNISMAKING

 p Wij wensen op maandag 15 oktober 

 p tussen 17.30 en 18 uur

 p tussen 18 en 18.30 uur

 p tussen 18.30 en 19 uur

een kennismakingsgesprek met: 

 * _____________________________________________________________

 * _____________________________________________________________

 * _____________________________________________________________

 p Wij zullen wachten tot de voorziene oudercontacten (eind december en eind januari) om 

op school met de leerkrachten van onze dochter/zoon van gedachten te wisselen. 

Je zoon of dochter werd tijdens de vakantie als nieuwe leerling(e) ingeschreven op onze school.
Graag willen wij je de kans geven om bij het begin van het schooljaar kennis te maken met de 
directie, de leerlingenbegeleidster en met enkele leerkrachten.

Op maandag 15 oktober kan je, indien gewenst, een gesprek hebben met hen. Gelieve in dat geval 
onderstaand strookje in te vullen. De school is die avond te bereiken via Hoogstraat 30.

Indien je een herinneringsmail wenst te ontvangen over dit oudercontact, gelieve hier dan te noteren 
op welk e-mailadres je die wenst te ontvangen.

……………………………………………....…….. @ ……………………………………
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ANTWOORDSTROOKJES
Naam: …………………….................……......    Klas: …….....………. Nr: ..........

TEAMBUILDING LEERLINGENRAAD

 p Ik zal aanwezig zijn op de teambuilding

 p Ik zal zorgen voor een dessert

OUDERRAAD - VRIENDEN VAN DE SCHOOL

 p Ik wil lid worden van de ouderraad: vergaderingen (tweemaandelijks), organisatie 

activiteiten (bv. vormingsavond voor ouders), ondersteunen van activiteiten door de 

school of de leerlingen georganiseerd (bv. SBCulinair, opendeurdag, galabal …).

 p Ik word vriend van de school en wil meewerken aan activiteiten maar neem niet deel aan 

vergaderingen.

 p Ik heb geen interesse.

 Naam: ____________________________ Voornaam: _____________________________

 Straat: ______________________________________________________ Nummer: _____

 Postcode: ________________________ Gemeente: _____________________________

 E-mail: ___________________________ GSM. __________________________________

Je kan ook je kandidatuur stellen om lid te worden van de ouderraad via mail: ouderraad.sbc@gmail.com

NIEUWSBRIEF GOED ONTVANGEN

handtekening ouders:
Gelieve dit blad ten laatste op vrijdag 5 oktober ondertekend aan de klassenleerkracht terug te bezorgen. 

Willen jullie zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? 

FIETSREGISTRATIE

 p Ik geef toestemming aan mijn zoon/dochter om zijn/haar fiets te laten registreren. 
(Gelieve aan te kruisen als je een fietsregistratie wenst)

UITWISSELING
Ik, ...................................................................................................................................................

 p ben bereid mee te helpen tijdens de X-changefuif op woensdag 19 december  

van …...   tot ...…. (er wordt gewerkt tussen 21 en 4 uur) 

 p ben bereid te helpen bij het opruimen van de zaal op woensdag 20 december van …. tot 

uur ..… (we starten om 6 uur)

 p ben bereid te sponsoren of een sponsor aan te brengen.  

Je kan me bereiken op nummer ………………….

BEZINNINGSDAG
Ondergetekende, vader/moeder, heeft kennis genomen van de BEZINNINGSDAG voor zijn/haar zoon 
of dochter.  
Toestemming om vroeger af te stappen van de trein: onze zoon/dochter zal bij de TERUGREIS 
afstappen in het station van ………………………………………………….. 
(enkel in te vullen als er vroeger wordt afgestapt dan Oudenaarde).


