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DE NIEUWSBRIEF KOMT NAAR JE TOE 

Onze nieuwsbrief komt nog beter tot zijn recht op 

Smartschool of op onze website! 

Beste ouders 
Beste leerlingen 

Om alle informatie over onze school wat beter te bun-
delen, ontvangt u vanaf dit jaar op geregelde tijdstip-
pen een nieuwsbrief . Het is noodzakelijk dat u steeds 
de pagina met antwoordstrookjes ondertekent en 
ons via uw zoon of dochter terugbezorgt. Zo weten wij 
zeker dat de nieuwsbrief u heeft bereikt. Wilt u zo 
vriendelijk zijn dit blad niet te verknippen? Bij 
voorbaat hartelijk dank! 

Elke nieuwsbrief is ook raad-
pleegbaar via onze website 
waar hij nog aantrekkelijker 
oogt. En we gaan nog een stap-
je verder. Momenteel verwer-
ken we alle mailadressen van 
de ouders die de brief ook 
elektronisch wensen te ont-
vangen. We hopen binnenkort 
een eerste mail te sturen. Wie 
nog wil intekenen voor een 
elektronische zending, kan dit 
laten weten via de antwoord-
strookjes.  

Voor alle duidelijkheid, elke leerling blijft voorlopig 
ook een papieren versie meekrijgen naar huis. 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangen alle ouders 
hun logingegevens voor het elektronisch platform 
Smartschool. U vindt er verschillende documenten, 
de volledige kalender, deze nieuwsbrief en allerhande 
informatie terug. Meer uitleg vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief. 

Alvast veel leesplezier! 

T. Godefroidt 

Thierry Godefroidt, 

 directeur  

http://sbc.smartschool.be
http://www.sbcollege.be
http://www.sbc.smartschool.be/
http://sbc.smartschool.be


  

GEZONDHEID WEGWIJS IN HET WONDERWIJS 

SMARTSCHOOL OOK VOOR OUDERS 

 Onze leerlingen maken al enkele jaren gebruik van de digitale leeromgeving Smartschool. Als ouder kunt u ook 

toegang krijgen tot de informatie die op Smartschool te vinden is. De logingegevens worden samen met deze 

nieuwsbrief aan uw zoon of dochter meegegeven. We vragen u om de kennisname te bevestigen met een handte-

kening op de antwoordstrook (zie verder in deze nieuwsbrief). 

Op Smartschool kunt u de nieuwsberichten lezen die bestemd zijn voor de groep leerlingen waartoe uw zoon of 

dochter behoort, de foto’s van voorbije activiteiten bekijken, de lesroosters van de leerlingen raadplegen… Ook 

reglementen, verslagen van de ouderraad en de Nieuwsbrief zijn op Smartschool te vinden. 

HOE GAAT U TE WERK? 
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Surf naar http://sbc.smartschool.be en tik uw logingegevens in. 

In het centrale deel ziet u een overzicht van de laatste „Nieuwsberichten‟ die 
voor uw zoon of dochter zijn bestemd en door u gelezen kunnen worden. De 
nieuwsberichten worden geopend met een muisklik. 

Rechts in het venster „Administratie‟ vindt u o.a. de knoppen „Fotoalbum‟ en 
„Lesrooster‟. Zo kunt u foto‟s bekijken van voorbije activiteiten en het lesroos-
ter van uw zoon of dochter raadplegen. 

In het venster „Documenten‟ kunt u terecht voor nuttige informatie , zoals het 
schoolreglement, de volledige kalender, de Nieuwsbrieven, de verslagen van de 
Ouderraad…  

Links staan de „Vakken‟ waar vakleerkrachten lesmateriaal posten voor uw 
zoon of dochter. In het venster ‟Snelnieuws‟ leest u o.a. de mededelingen van 
de week , het restaurantaanbod, enz. 

Tijdens de proefwerkperiodes mogen de leerlingen 's namiddags thuis studeren. Op school is er evenwel studiege-

legenheid op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 17.30 uur en op vrijdag tussen 13.00 en 17.00 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 dienen wel zelf hun lunchpakket en drank mee te brengen want er 

kan op school niets aangekocht worden. 

Deze regeling geldt voor alle proefwerkperiodes van het schooljaar 2009-2010. Bij eventuele wijzigingen vragen 

wij steeds een schriftelijke toelating bij het begin van de proefwerkperiode. 

Verderop in de nieuwsbrief vindt u een antwoordstrook. 

NAMIDDAGSTUDIE TIJDENS DE PROEFWERKEN  

Op zoek naar meer info? Een leuke foto van een activiteit? www.sbcollege.be! 

http://www.sbcollege.be/
http://www.sbc.smartschool.be/
http://www.sbc.smartschool.be
http://www.sbcollege.be


  

ACTIVITEITEN VOORUITBLIK 

PREVENTIE 

BEZINNING 

Op maandag 9 of dinsdag 10 november gaat uw zoon/dochter met de klas op bezinning naar 
Gent of Ronse. Het wordt een dag waarbij we kennis maken met een aantal personen of organisa-
ties 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 ne-
men 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 praktische afspraken: 

 De bezinning vindt plaats in Gent of Ronse. 

 De leerlingen worden verwacht aan het station in Oudenaarde, ten laatste om 8.15 uur wan-
neer ze meegaan naar Gent en ten laatste om 8.25 uur wanneer ze meegaan naar Ronse.  

 Terugkeer aan het station van Oudenaarde: om 16.20 uur (Ronse) en om 16.50 uur (Gent).  

 Wie deze dag afwezig is, verwittigt „s morgens de school tussen 7.45 en 8 uur.  

 Als middagmaal: 
 Gent: iedereen brengt een picknick en drankje mee. 
 Ronse: leerlingen kunnen een eigen picknick en drankje meebrengen of ze kunnen 

eten in sociaal restaurant “De Pepermolen”: ofwel een warme maaltijd (€ 8) ofwel 
soep (€ 3) voor zij die hun picknick meenemen. Voor de warme maaltijd of soep 
dient de godsdienstleerkracht wel op voorhand te worden verwittigd . 

De richtprijs bedraagt  € 10 voor de bezinning en € 3,5 voor de treinverplaatsing. Het bedrag 
(ook de eventuele maaltijd in “De Pepermolen”) wordt via de schoolrekening vereffend.  
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Het dagverloop ziet er als volgt uit: 

 Om 8.25 u. verzamelen we aan resto 3.  Daar beginnen we 
met een quiz en krijgen de leerlingen heel wat informatie 
door de politie van Oudenaarde. 

 Om 10.25 u. komen we samen aan het hekken.  We gaan naar de Woeker, waar 
“Pacoproducties Educatief Schooltheater” de voorstelling “Dosis Overdosis” brengt,  een 
theaterstuk in een bijzondere visuele vorm met een mengeling van toneel en film, speciaal 
naar jongeren toe.   

 Daarna volgt in de Woeker een nabespreking met een getuigenis van een ervaringsdeskun-
dige.  

 Omstreeks 13.00 u. zijn we terug op school. De lessen in de namiddag gaan gewoon door.  

Verdeling van de klassen 

 Op 9/11 voor: 3EC4a-4c-5a-5b-3GLb-3LAa-b-3WEc   

 Op 10/11 voor: 3EC4b-3GLa-3HWa-b-3LAc-3WEa-b. 

Voor de activiteiten (toneel en sprekers) wordt een bijdrage van  € 7 gevraagd. Die wordt via de 
schoolrekening vereffend. 

Op maandag 9 en dinsdag 10 november organiseren wij 
voor alle derdejaars een preventievoormiddag waarop het ge-
bruik, de risico’s en de gevolgen van drugs belicht zullen wor-
den. 

http://www.sbcollege.be/


 

Voor de tiende maal in de nog maar korte SBC-geschiedenis maken 
de leerlingen zich klaar om „op te treden‟ ter gelegenheid van de 
schoolcross! Op en rond de Finse piste van Oudenaarde zullen op 
dinsdag 27 oktober weer heel wat kilometers gelopen worden en 
zal er gestreden worden voor een plaats op het podium of toch liefst 
ergens in de buurt daarvan! 

In de aanloop naar de schoolcross wordt er tijdens de lessen L.O. in-
tensief geoefend om de basisconditie en uithouding van alle leerlin-
gen aan te scherpen. Toch wordt de leerlingen aangeraden om ook 
buiten de school-uren een extra trainingsmoment in te lassen. 

Met een heuse EHBO-dienst, voldoende kleedruimte in de sporthal 
en kans tot douchen, een computer die de resultaten snel verwerkt 
en een goede conditie, hopen wij dat ook deze editie een geslaagd 
sportevenement wordt.  Veel trainingsgenot en succes ! 
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 WISKUNDE OLYMPIADE 

 DE SCHOOLCROSS NADERT … 

Met een nieuw schooljaar begint ook een nieuwe jaargang van de Jeugd Wiskunde Olympiade (JWO) en de 
Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO). En wat voor één! We zeggen en schrijven de 25e editie.  

Een initiatief als de VWO wil leerlingen laten kennismaken met verrassende, soms pittige, maar nooit saaie wis-
kundevragen. Op die manier willen we de leerlingen wiskundig en wetenschappelijk motiveren. Deelnemen, de 
uitdaging aangaan, is Olympisch gezien zeer belangrijk. 

Praktisch betekent dit  

 dat de Vlaamse leerlingen van de tweede (JWO) en de derde graad (VWO) op 
woensdag 13 januari 2010 in de namiddag 30 meerkeuzevragen voorgescho-
teld krijgen. Vorig jaar waren er in Vlaanderen maar liefst 18250 deelnemers. Deze 
eerste ronde vindt voor de leerlingen plaats in hun eigen school. 

 Wie het zeer goed doet, stoot door naar de tweede ronde (vorig jaar ruim 1000 
leerlingen). Ook nu wachten er 30 meerkeuzevragen. Deze tweede ronde wordt 
provinciaal georganiseerd op woensdag 3 maart 2010.  

 Wie het ook daar zeer goed doet, mag deelnemen aan de finale op woensdag 
28 april 2010. Deze deelnemers worden dan op 19 mei, samen met hun ouders 
uitgenodigd naar de plechtige proclamatie.  

 De beste drie Vlamingen vertegenwoordigen in juli, samen met drie Walen, 
ons land op de Wereld Wiskunde Olympiade. 

Wil jij de (wiskundige) uitdaging aangaan? Neem dan contact op met je leerkracht wiskunde. Hij zal er jou (en de 
ganse klas) verder over inlichten. Wij hopen alvast op een massale belangstelling. 

CROSS: niet te vergeten !!! 

L.O.-kledij, extra sportkledij, trui, regenjas, douchegerief, 

veiligheidsspelden voor het borstnummer , zakgeld voor 

een frisdrank, outdoor sportschoeisel, plastic zak voor 

vuile schoenen !  

 ZIN IN EEN UITDAGING? 

http://www.sbcollege.be/


 

  

DE LEERLINGENRAAD 

INSPRAAK 
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Vrijdagmiddag 2 oktober stelde de leerlingenraad zichzelf en 
zijn werking voor aan alle leerlingen. De leerlingenraders 
brachten een grote leerlingenraadmarkt met heel veel activi-
teiten. Elke werkgroep had zijn eigen kraampje. Ze gaven 
een koekje en pinãta's voor de milieuvriendelijke boterham-
dozen, 'dag van' deelde gratis snoep uit, 'sport' liet iedereen 
touwtrekken, leerlingenrock bracht gezellige muziek en KNT 
had zelf zijn eigen waarzeggershokje. Natuurlijk konden de 
wereldwinkel en een aantal hele gekke kraampjes niet ont-
breken. Het werd een groot succes: de markt liep 

overvol en bracht heel veel 
sfeer met zich mee.  

De klassenleraar legt het thema van de envelop 
aan zijn klas voor. Het is de bedoeling dat de leerlin-

gen een klassikaal antwoord formuleren en het antwoord 
in de envelop stoppen. Creatieve klassen hoeven zich nooit in te 

houden! Meer dan één antwoord mag! 

Als je als leerling gebeten bent door de leer-
lingenraadmicrobe, twijfel dan niet langer 
en kom zeker eens langs op de volgende leer-
lingenraadbijeenkomst. Iedereen welkom! 

UITWISSELING MET RØNDE, DENEMARKEN 

Van 3 tot 7 oktober ontvingen de 
leerlingen van 3LAC en 3WEa hun 
uitwisselingspartner uit  Denemar-
ken. Zowel ouders, leerlingen als 
leerkrachten waren laaiend enthou-
siast over het eerste luik van deze 
internationale ervaring.  Op de slot-
avond samen met de ouders waren 
alleen positieve klanken te horen. 
De leerlingen kijken al uit naar hun 
tegenbezoek in april.  Dergelijke 
ervaring draagt  bij tot een betere 
maatschappelijke en culturele ont-
plooiing van de leerlingen.  Ieder-
een was het erover eens dat het veel 
te vlug voorbij was.  Misschien mag 
het in de toekomst een dagje langer 
duren… 

Vergeet de STUDIETOELAGE niet: zie onze vorige nieuwsbrief op www.sbcollege.be! 

http://www.sbcollege.be/
http://www.sbcollege.be
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 VIERING TER HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN 

Weet je, heb je gefluisterd, 
het leven is de moeite waard 
als je je eigen hart beluistert 
en altijd je geduld bewaart... 

En kom, heb je willen zeggen, 
de dood is niet zo'n enge vent... 
Je hoeft je huid slechts af te leggen 
je bent er zo weer aan gewend... 

Maar jij, hoor ik je nu nog praten, 
jij hebt nog zoveel tijd tegoed, 
al moest ik je te vroeg verlaten, 
ik volg je vreugde op de voet.  

Graag nodigen we u uit op de gebedsviering ter herdenking van onze overledenen. De vie-
ring vindt plaats op donderdag 12 november om 19 u. in de kapel van de school. 

 CHRISTENFORUM 

Om de geloofscultuur en christelijke 
beleving te bevorderen organiseert 
het 'Christen Forum Vlaamse Arden-
nen' een reeks van conferenties over 
belangrijke thema's van deze tijd. 
Ervaren sprekers worden uitgeno-
digd hun bevindingen mee te geven 
in taal en vormen die voor iedereen 
toegankelijk zijn.  

Jo Decaluwé is de eerste spreker 
n.a.v. de heiligverklaring van Pater 
Damiaan. Hij spreekt op donder-
dag 22 oktober om 20 uur in 
onze school over “Pater Damiaan, 
een Vlaming tussen hemel en aarde”.  

Toegang is gratis. 

Op de planning 

Voor leerlingen waarvan de klassenraad 

van oordeel is dat er problemen zijn die 

beter eens besproken worden, worden de 

ouders op donderdag 17 december opge-

beld en uitgenodigd op het oudercontact 

van vrijdag 18 december (14.30u-

17.00u). 

Op zaterdag 30 januari is er een 

algemeen oudercontact voor alle leer-

lingen. Op die dag zullen alle leerkrach-

ten aanwezig zijn.  

 OUDERCONTACT 

javascript:printWindow()
http://www.sbcollege.be/


ANTWOORDSTROOKJES 

VOORNAAM LL:         KLAS:   3 

NAAM LL:           NUMMER: 

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF (slechts invullen indien van toepassing) 

VOORNAAM:       NAAM:  

 Vader  Moeder  Andere verwantschap (gelieve te specificeren)  

wenst de elektronische versie van de nieuwsbrief te ontvangen op volgend mailadres: 

      @  

Ondergetekende, vader/moeder, verklaart dat zijn/haar  zoon  of  dochter, tijdens DE PROEFWERKPERIODES van het 
schooljaar 2009-2010.  

 's namiddags thuis zal studeren 

    „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 17.00 uur) 

Handtekening ouder(s): 

 

Gelieve dit blad ten laatste op vrijdag 23 oktober 2009 ondertekend aan de klassenleerkracht 
terug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  

NIEUWSBRIEF  & SMARTSCHOOL:  

Ik heb de nieuwsbrief en de logingegevens voor smartschool goed ontvangen.  (handtekening onderaan) 

HELPENDE HANDEN SBCULINAIR 

De organisatie van SBCulinair vraagt heel wat mankracht. Elke helpende hand wordt sterk gewaardeerd.  

Ik,              (voornaam, naam) 

ben bereid een helpende hand toe te steken op: 

 

 vrijdag 13 november vrijdag 20 november 

 zaterdag 14 november zaterdag 21 november 

 zondag 15 november zondag 22 november 

Ondergetekende, vader/moeder, heeft kennis genomen van de BEZINNINGSDAG voor zijn / haar zoon of dochter.  Toe-

stemming vroeger afstappen 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).  

http://www.sbcollege.be/




Inschrijfstrook SBCulinair 

Op vrijdag 13, zaterdag 14, zondag 15 en vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 november

 houden we onze traditionele weekends SBCulinair. 

 

Inschrijven kan op verschillende manieren: 

 Telefonisch (tijdens de werkuren): 055/334670 

 Via mail: info@sbcollege.be 

 Via de website met bijzondere inschrijfmodule: www.sbcollege.be 

 

Vrijdag 13 november is voorbehouden voor de jubilarissen van de school. Willen die bij voorkeur in-

schrijven via de site, www.sbcollege.be, met dank bij voorbaat. 

 

Voor de andere dagen is het ook mogelijk in te schrijven via  deze inschrijfstrook. 

Gelieve aantallen in te vullen 

Volwassenen:  

 
Kinderen: 

 
 

Het afhalen en betalen van de kaarten kan op de receptie Hoogstraat 3o,  

hetzij vooraf hetzij op de dag zelf. Met dank bij voorbaat voor uw steun! 

 

Mosselen in de witte wijn € 17 x . . . = . . . . . 

Kalkoenfilet met champignonsaus € 14 x . . . = . . . . . 

Tongrolletjes met Normandische saus € 14 x . . . = . . . . . 

    
= . . . . . 

Mosselen (lagere school) € 10 x . . . = . . . . . 

Balletjes in de tomatensaus (lagere school) € 8 x . . . = . . . . . 

Balletjes in de tomatensaus (peuters en kleuters) gratis = . . . . . 

    = . . . . . 

      

  
 

totaal = . . . . . 

   vrijdag 20 november 19.00 uur 

   vrijdag 20 november 20.30 uur 

 zaterdag 14 november 19.00 uur  zaterdag 21 november 19.00 uur 

 zaterdag 14 november 20.30 uur  zaterdag 21 november 20.30 uur 

 zondag 15 november 11.30 uur  zondag 22 november 11.30 uur 

 zondag 15 november 13.00 uur  zondag 22 november 13.00 uur 

Mogelijke data (gelieve juiste dag aan te vinken) 

http://www.sbcollege.be/
mailto:info@sbcollege.be?subject=SBCulinair
http://www.sbcollege.be
http://www.sbcollege.be




  

DE KALENDER KALENDER 
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 wo 21/10 3GLb-3LAa-3WEb: Infoavond internationalisering” 

 do 22/10 16.00u-16.50u: 3GL (vrijwilligers): Informaticales  

20.00u: Christen Forum: Jo Decaluwé brengt  

   “Pater Damiaan - Een Vlaming tussen HEMEL en AARDE” 

 vrij 23/10 LLR: Dag van de jeugdbeweging 

   1ste en 2de en 3de graad: Rapport 

k
la

s
s

e
n

-

di 27/10 1ste-2de-3de-u.: 2de graad: Schoolcross 

  20.00 u.: Ouderraad 

wo 28/10 12.15 u.-14.30 u.: SBC-raad 

vrij 30/10 1ste en 2de graad: Rapport 

 zo 1/11 Allerheiligen—Herfstvakantie t.e.m. zo 08-11-2009 

 ma 9/11 Vm: 3EC4a-4c-5a-5b-3GLb-3LAa-b-3WEc: Drugspreventie 

   3HWa-b-3LAc-3WEa: Bezinning Gent 

   3EC4b-3GLa-3WEb: Bezinning Ronse 

 di 10/11 Vm: 3EC4b-3GLa-3HWa-b-3LAc-3WEa-b: Drugspreventie 

   3EC4c-5a-5b-3GLb-3LAa: Bezinning Gent 

   3EC4a-3LAb-3WEc: Bezinning Ronse 

 woe 11/11 Wapenstilstand 

   3GLb-3LAa: Aankomst leerlingen Leeuwarden Nederland  

   (internationaliseringsproject 3des) 

 do 12/11 3WEb: Aankomst leerlingen Arras Frankrijk 

   16.00u-16.50u: 3GL (vrijwilligers): Informaticales  

19.00 u.: Kapel: Viering voor overleden familieleden van leer-

lingen en personeel 

 vrij 13/11 1ste en 2de en 3de graad: Rapport 

   SBCulinair: Oud-leerlingen en oud-collega‟s 

 za—zo 14 & 15/11 SBCulinair 

 zo 15/11 3GLb-3LAa: Vertrek leerlingen Leeuwarden Nederland 

   3WEb: Vertrek leerlingen Arras Frankrijk 

 vrij 20/11 Posterbeurs in het kader van Welzijnszorg (t.e.m. 27/11) 

   2de graad: Begin ononderbroken lesweken 

   1ste en 2de graad: Rapport 

   SBCulinair 

 za—zo 21 & 22/11 SBCulinair 

 vrij 27/11 1ste, 2de en 3de graad: Rapport 

 do 3/12 Vm: 3-4GL: PW GR 

   Vanaf 12.10u: 2de graad: Studieverlof 

 vrij 4/12 2de graad: Begin Proefwerken 

http://www.sbcollege.be/

