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Beste ouders 

Op zondag 2 mei  zetten we onze schooldeuren wijd open, want dan vie-

ren we onze jaarlijkse OPENDEURDAG. Dit jaar belooft een bijzondere 

editie te worden, want zondag 2 mei betekent ook het startschot van onze 

feestperiode: het Sint-Bernarduscollege bestaat 10 jaar! 

Traditioneel verwelkomen leden van de leerlingenraad en ouderraad jullie 

via de ingang Meinaert. Van hieruit starten de rondleidingen voor de toe-

komstige eerstejaars en hun ouders. Tijdens deze wandeling leer je de 

school beter kennen en kan je tal van lokalen bezoeken, zoals onze open 

leercentra, de computerklassen, de vaklokalen biologie, aardrijkskunde, 

techniek alsook de hernieuwde lokalen Nederlands, Frans en wiskunde 

uitgerust met onze ‘trots’ (de digitale borden). Je kan talrijke demonstra-

ties bijwonen of even proeven van een lesje La- tijn.  

Onze opendeurdag is zoals altijd ook een feestdag, met springkastelen 

en een schminkstand voor de kleinsten, muzikaal en creatief talent 

op een groot podium op onze speelplaats, sportief 

en ander geweld in onze sportzaal, ijsjes en ander 

lekkers bij de vleet, de kans om een drankje te nutti-

gen… Kortom, een namiddag gezellig samenzijn om 

te genieten van hopelijk zonnig weer en, heel zeker, 

het enthousiasme en talent van onze leerlingen! 

Maar dit jaar is er nog meer! Op zondag 2 mei stel-

len we immers onze SBC-strip voor, een prachtreali-

satie van leerlingen, leerkrachten en directie in sa-

menwerking met scenarist Ivan Adriaenssens en 

professionele tekenaar Steven Dhondt (Stedho). Het 

resultaat mag er wezen, een leerstrip, met 40 blad-

zijden strip en 40 bladzijden tekst. Je leert er over 

de historiek van ons gebouwenpark, het kunstpa-

trimonium en enkele mysteries worden onthuld, 

de pedagogiek van de school wordt in verband ge-

bracht met Bernardus… 

Bovendien kan je al van een voorproefje genieten 

van ons tweede feestmoment, het totaalspektakel 

van vrijdag 7 en zaterdag 8 mei. Leerlingen, leer-

krachten en dirigent Luc Tjolle zullen korte stukjes 

‘repeteren’ met open deuren. 

Kortom, op zondag 2 mei is het SBC the place to be. Van harte uitgenodigd op onze opendeurdag! 

Thierry Godefroidt, 

 directeur  
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ATLETIEK 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in de maand mei als apotheose van de 

lessen atletiek een heuse atletiekmeeting voor alle leerlingen van onze school. 

 

♦ maandag 3 mei  

◊ voormiddag 3de jaar 

◊ namiddag 1MO a-b-d-e-f-h-i-j 

♦ dinsdag 4 mei 

◊ voormiddag 5de jaar 

◊ namiddag 1LA a-b-c-d-e & 1MO c-g 

♦ donderdag 6 mei  

◊ voormiddag 6de jaar 

◊ namiddag 2MO a-c-d-e-g, 2GL b & 2LA a-b 

♦ vrijdag 7 mei  

◊ voormiddag 4de jaar 

◊ namiddag 2 MO b-f-h-i-j, 2GL a & 2LA c 

 

Voor de eerste graad worden de aanwezighe-

den in de namiddag per klas gecontroleerd om 

12.50 uur in de rij op de speelplaats. Voor de  

tweede en derde graad  worden de aanwezighe-

den ‘s morgens per klas gecontroleerd om 8.25 

uur op de speelplaats. 

Alle leerlingen vertrekken dan onder begelei-

ding van de leerkracht richting voetbalstadion 

(atletiekpiste). Iedereen brengt zijn L.O.-kledij 

mee en kleedt zich ter plaatse om. Daarnaast 

zorgt iedereen ook voor reserve sportkledij, re-

genjasje bij slecht weer, degelijk sportschoei-

sel, eventueel douchegerief,… Geblesseerde 

leerlingen (met geldig doktersattest) worden 

ingeschakeld om mee te helpen in de organisa-

tie. 

Tijdens het afleggen van de werp- en springdis-

ciplines worden doorlopend loopnummers af-

gewerkt (loopnummers hebben voorrang op de 

werp- en springdisciplines). In de loop van het 

atletiekgebeuren krijgt iedereen een frisdrank 

aangeboden. 

Wij hopen op jullie sportieve inzet en op de no-

dige zelfdiscipline om van deze atletiekmeeting 

een geslaagde sportmanifestatie te maken. 
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Wordt over jou gezegd dat je hoogbegaafd bent, vind je jezelf ook 

geniaal of hou je van een avondje plezier? Dan ben je bij ons aan 

het juiste adres. Wij, enkele laatstejaarsleerlingen van het Sint-

Bernarduscollege, organiseren in het kader van het keuzevak mini-

onderneming een quizavond. Deze ongetwijfeld fantastische 

avond vindt op vrijdag 23 april om 19 uur plaats in resto 3. 

Jullie denkwerk is natuurlijk niet voor niets, we beschikken over 

fraaie prijzen. Deelnemen kan voor de luttele som van 3 euro per 

persoon. Gelieve er rekening mee te houden dat we het liefst 

groepjes van 4 personen hebben, een persoon meer of minder is 

natuurlijk geen probleem. Om al deze moeilijke vragen door te slik-

ken, zijn uiteraard een drankje en hapje voorzien.  

Inschrijven kan via ons e-mailadres quizitxl@hotmail.com of je kan 

kaarten verkrijgen bij Glenn Desmet, Niels De Buck, Matthieu De-

meyer, Maarten De Ruyck, Jelle Lannoo, Carmine Van der Linden 

en Jennifer Norga.  

  QUIZ MINI-ONDERNEMING  

Na het succes van vorig jaar kon een tweede editie van het Totaalspektakel 

niet uitblijven. Tal van leerlingen en leerkrachten kozen dit jaar om samen een 

optreden in ware proms-stijl te organiseren. Een heus Sint-Bernardus-

promenadeorkest, zangers, solisten, dansers,dichters en toneelspelers brengen 

een avondvullend programma vol cultuur en passie. 

Dit jaar kozen we Music and Lyrics als thema. 

Wie geïnteresseerd is om zoon- of dochterlief op vrijdag 7 of zaterdag 8 

mei, telkens om 20.00 uur, te zien schitteren op het podium van onze 

sporthal of wie graag gewoon geniet van een verrassende cultuurreis, schrijft 

zich in via de antwoordstrook achteraan deze 

nieuwsbrief. Aarzel niet, want 

het aantal plaatsen is be-

perkt. 

De toegangsprijs bedraagt 5 euro i n 

voorverkoop en 7 euro aan de 

kassa. 

Voor en na de voorstelling kan je 

rustig genieten van een drankje 

aan democratische prijzen. Wij 

rekenen alvast op uw enthou-

siaste aanwezigheid. 

  TOTAALSPEKTAKEL 
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STUDIEKEUZE 

De laatste proefwerkenperiode van het zesde jaar is niet 

meer zover af. Daarna kan uw dochter/zoon genieten van 

twee of drie maanden vakantie vooraleer over te stappen 

naar het hoger onderwijs.  

Indien u omtrent haar/zijn keuze nog vragen heeft, zijn de 

leerkrachten en een medewerker van het CLB bereid ouders 

en leerlingen  informatie en advies te geven. 

Wij bieden u daartoe de gelegenheid op dinsdag 18 mei 

2010  tussen 17 en 19 uur (ingang Hoogstraat 30). 

U kan met de klassenleraar het advies van de klassenraad bespreken. Indien u dat wenst, kan u 

ook aan een vakleerkracht meer specifieke informatie vragen omtrent de gemaakte studiekeuze. 

Bovendien is ook een gesprek mogelijk met de CLB-medewerker, Vanessa Heyse. 

Gelieve dan ook de antwoordstrook (achteraan de nieuwsbrief) met betrekking tot het oudercon-

tact in te vullen. 

In het kader van het keuzevak 

‘sportuitdieping’ in het 6de jaar organiseren 

de leerkrachten lichamelijke opvoeding een 

sprinttriatlon (1/8) op donderdagnamiddag 

20 mei om 13.45 uur. 

De leerlingen dienen in het zwembad 500 m 

af te leggen, onmiddellijk gevolgd door 20 

km fietsen langs de Schelde (tot Zingem en 

terug) om dan te eindigen met een 4 km-loop 

op de atletiekpiste. Zowel de  zwem-, fiets- 

als looptijd van elke leerling wordt bijgehou-

den. Zij krijgen achteraf ook een score op 

hun eindtijd over de drie onderdelen samen. 

Zwemmen: badkledij (zwemshort/-broek 

voor de jongens en ééndelig badpak voor de meisjes) 

Fietsen: goed onderhouden fiets (liefst koersfiets), fietshelm (VERPLICHT) en al dan niet fietsschoe-

nen indien klikpedalen, drinkbus met water 

Lopen: goed sportschoeisel 

Tijdens de wissel van zwemmen naar lopen trekken de leerlingen een short en T-shirt aan over de 

zwemkledij en hun loop- of fietsschoenen; tijdens de wissel van fietsen naar lopen kan er gewisseld 

worden van fietsschoenen naar loopschoenen.  

De leerkrachten voorzien op de looppiste bekertjes water, sinaasappelen en versnaperingen. 

SBC SPRINTTRIATLON 
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  EXCURSIE AARDRIJKSKUNDE  

Op 19, 20 en 21 april gaan de leerlingen van de zesdes 

op "geografische excursie". Deze excursie (en dus niet 

"uitstap" want het is wel wetenschappelijk verantwoord) 

is opgelegd door het leerplan. Voor onze leerlingen werd 

gekozen voor de geologie, het reliëf en het landschap van 

de Vlaamse Ardennen. Waarnemen en interpreteren 

staan voorop. 

De excursie duurt een halve dag: ’s morgens van 8.30 tot 

12 uur en ’s namiddags van 13 tot 16 uur. Ze vindt voor 

ECMTb, ECWI, HUWEa, LAWE, GRWE, LAWI, MTWE, 

WEWIa+b plaats op en rond de Muziekberg. We rijden er naartoe met de bus, maar eens ter plaat-

se gebeurt alles te voet. Voor de leerlingen van ECMTa, GRWI, MTWI, GRLA, GRMT, LAMT, HU-

WEb, WEWIc+d vindt de excursie plaats tussen Oudenaarde en Zottegem met vier stopplaatsen. 

De leerlingen krijgen nog informatie van de respectievelijke vakleerkrachten over wat ze aan mate-

riaal en kledij nodig hebben. 

De richtprijs voor de excursie bedraagt 9,50 euro. Dit bedrag zal worden vereffend via de schoolrekening. 

De leerlingen zorgen ervoor dat zij om 10.10 uur al flink wat eten; om 13 uur is het aangewezen om en-

kel nog een licht verteerbare maaltijd te nemen en voldoende te drinken. 

Afspraak om 13.45 uur aan het hek in de Meinaert. Sportzakken kunnen mee met de wagens van de 

leerkrachten. Wij fietsen tot de stedelijke sporthal waar wij ons omkleden. De start van de triatlon is 

voorzien om 14.45 uur in het zwembad. Einde van de wedstrijd rond 16 uur, nadien is er de mogelijk-

heid om zich te douchen en om te kleden. Einde voorzien om 16.50 uur. 

Wij durven alvast hopen op ieders sportiviteit en op een stralende sportdag, 

In het kader van de lessen esthetica trekken alle leerlingen uit het 

zesde jaar op dinsdag 4 mei naar de Decascoop in Gent om er de 

met een Zilveren Beer bekroonde The Ghost Writer van regisseur 

Roman Polanski te bekijken. De film brengt het verhaal van een suc-

cesvolle Britse ghostwriter, bijgenaamd The Ghost, die ermee in-

stemt om de memoires van de vroegere eerste minister Adam Lang 

af te werken. Hij neemt het project over van een oudgediende mede-

werker van Lang, die op mysterieuze wijze is gestorven. Het project 

lijkt behekst en naarmate The Ghost dieper naar de ware toedracht 

graaft, ontdekt hij geheimen die zijn eigen leven in gevaar brengen. 

De bussen vertrekken om 8.30 uur op het Tacambaroplein, de terug-

keer in Oudenaarde is voorzien omstreeks 11.45 uur. De richtprijs voor 

deze activiteit bedraagt 11 euro en zal via de schoolrekening worden 

vereffend. 

  FILM 
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Op vrijdag 30 april trekken we naar De Munt om er om 20 uur 

de dansvoorstelling Babel van Sidi Larbi Cherkaoui te bekijken. 

Sidi Larbi Cherkaoui kreeg een dansopleiding bij het gezel-

schap van Anna Teresa De Keersmaeker. De laatste jaren maakt 

hij echter vooral naam als choreograaf. 

De voorstelling 'Apocrifu' is een verrassende combinatie van 

dans met de schitterende muziek van het ensemble A Filetta. 

De polyfonische zang van deze Corsicaanse groep grijpt terug 

naar de oude muziektradities van het eiland.  

'Apocrifu' verwijst naar de term waarmee teksten worden aan-

geduid die aanspraak maakten om als onderdeel van de bijbel te 

worden beschouwd, maar niet in de bijbel zijn opgenomen. 

'Apocrief' wordt ook gebruikt als synoniem voor 'geheim' en ' 

verborgen'. De voorstelling gaat over 'waarheid' en de relativi-

teit van waarheid en religie, maar ook over woorden en boeken. 

Op de planken ontbrandt een heftige strijd om de (verborgen) 

waarheid. De dansers kronkelen in het stof, ze stampvoeten en 

vechten om hun gelijk, maar kunnen het niet eens worden. De 

boeken op het podium die eerst nog het pad effenden naar de an-

der, worden als projectielen gebruikt. 

 

De voorstelling kreeg bij de creatie in 2007 een staande ovatie. 

Wie de naam van de choreograaf en van het ensemble even goog-

let, vindt meteen al een aantal beeld- en geluidsfragmenten als 

voorproefje. 

DE MUNT 
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STUDIEKEUZESTUDIEKEUZESTUDIEKEUZESTUDIEKEUZE    

VOORNAAM LL:         KLAS:   6 

NAAM LL:           NUMMER: 

NIEUWSBRIEF  

Ik heb de nieuwsbrief goed ontvangen. 

STUDIEKEUZEBEGELEIDING 

 

Ik, ondergetekende, 

 

� zal niet aanwezig zijn op het oudercontact 

� zal aanwezig zijn op het oudercontact voor de zesdejaars op dinsdag 18 mei  

 tussen �    17.00 en 18.00 uur   �    18.00 en 19.00 uur 

 en wens de volgende leraars te spreken:  

 

 

 

 

 

 

� wens een gesprek met een CLB-medewerker  

STROOKJES NIEUWSBRIEF APRILSTROOKJES NIEUWSBRIEF APRILSTROOKJES NIEUWSBRIEF APRILSTROOKJES NIEUWSBRIEF APRIL    

TOTAALSPEKTAKEL 

Wij zullen met        personen (waarvan   gratis) aanwezig zijn op de cultuuravond  

Music and Lyrics op  

 

� vrijdag 7 mei om 20 uur. 

� zaterdag 8 mei om 20 uur. 

HANDTEKENING OUDER(S) 

 
 

 

 

Gelieve de strookjes ten laatste op maandag 26 april 2010 ondertekend aan de klassenle-

raar  terug te bezorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank u wel.  


