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IN DIT NUMMER: 

Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 

Het is net alsof het schooljaar 
nog maar pas begonnen is en 
toch zijn we reeds 4 maanden 
en 3 rapporten verder.  

Voor onze eerstejaars was de 
aanpassing van het 6e leerjaar 
naar het eerste jaar in de Mid-
denschool wellicht niet altijd 
evident. Bijna ieder lesuur een 
andere leerkracht, veel nieuwe 
vrienden en … soms te zware 
boekentassen door te weinig 
aandacht te schenken aan de 
tips van ons gezondheidsbeleid 
(zie Nieuwsbrief 1).Maar na en-
kele weken viel alles in zijn 
plooi en kon men zich volop 
concentreren op de nieuwe uit-
dagingen. 

De tweedejaars stelden zich 
onmiddellijk op als de “anciens” 
en voelden het nieuwe school-
jaar aan als een terugkeer naar 

een vertrouwde stek. 

De meesten behaalden heel 
mooie resultaten, zowel voor 
dagelijks werk als voor de exa-
mens, waarvoor ik ze namens 
mezelf en de leerkrachten nog 
eens een dikke proficiat wil 
wensen. 

Er waren echter ook leerlingen 
die hun mogelijkheden niet be-
nutten door te weinig ernst in 
de klas of te weinig studie thuis. 
De gratis aangeboden inhaalles-
sen en/of remediëringsoefenin-
gen werden niet opgevolgd zo-
dat ‘zwak’ of ‘onvoldoende’ op 
het rapport stond.  

Aan deze leerlingen geef ik de 
raad zich dringend te bezinnen 
over hun toekomst en zeker 
goede voornemens te maken 
voor 2008. Inzet, enthousiasme 
en medewerking brengen nu 
net die cijfers op het rapport die 
op het einde van het schooljaar 

zullen leiden naar een A-attest. 

Mag ik namens het schoolteam 
en mezelf jullie allemaal een 
gezond, sportief en geslaagd 
nieuw jaar toewensen, waarin 
we samen werken aan gelukkig 
zijn. 

Mijn beste wensen 

 

Mevr. Cosyns 

“Ik was piraat op de Hispaniola” 

 

Dat het kennismaken met de Engelse cultuur niet altijd in 
het klaslokaal gebeurt, werd duidelijk toen onze 2e-jaars 
op een donderdagnamiddag plaats namen in de turnzaal 
voor een toneelvoorstelling van de klassieker “Treasure 
Island”. Het stuk werd opgevoerd in het Engels door 
Alastair K. Daniel. Silke Walkiers (2F): “Plots werd ik uit 
het publiek gehaald. Ik kreeg een kartonnen sabel rond 
mijn middel gebonden en moest de zeilen hijsen van het 
schip, doen alsof ik dronken was en piratenliedjes zingen. 
Eerst was ik ‘gegeneerd’ maar dat ging snel over.” Yo ho 
ho and a bottle of rum nog aan toe, voor piraten moet je 
niet enkel bij Johnny Depp in de cinemazalen zijn! 

 



 

 

Project BVL: Geuren & kleuren 
we alles te weten over geuren en kleuren: we deden 
proefjes in de mediatheek, trokken naar de Helix voor 
een herfstwandeling en gingen naar het museum het 
‘Alaam’, waar we een bezoek brachten aan een klaslo-
kaal van vóór WOII. Wist je dat stoute leerlingen toen 
nog van de zweep kregen in de klas? Gelukkig veran-
deren de tijden...” 

Jolien Matthys (BVLA1): “Ook de film ‘Crash’ over 
racisme was leuk maar soms ook hard. Er zat een scè-
ne in waarbij een man een pistool afvuurt op een kleu-
tertje. We dachten dat ze dodelijk was geraakt maar 
gelukkig was het maar een losse flodder die werd af-
geschoten. Pakkend; toen ik rondkeek zag ik verschil-
lende van mijn klasgenoten met tranen in de ogen. 
Het hoogtepunt van de week was het ontbijtbuffet van 
vrijdag: de jongens hadden versieringen voor op de 
tafels gemaakt en wij hadden fruitsla bereid.” 

 

 

 

Minivoetbal 

Bladzijde 2 

Mike Debey (BVLC): “Het was een zeer leuke week 
voor ons omdat we minder achter onze banken za-
ten en er meer op uit trokken. De gewone vakken 
vielen weg en de leerkrachten organiseerden voor 
ons allerlei activiteiten rond het thema. Zo kwamen 

Op woensdag 21 en 28/11 vond, 
respectievelijk voor de 2e– en 1e-
jaars, het jaarlijkse interscholen-
toernooi minivoetbal plaats in de 
sporthal ‘De Veldmuis’. 

Opnieuw kunnen we op een uitste-
kende prestatie van onze leerlin-
gen terugblikken, aangezien we in 
de beide categorieën zowel de 
eerste als de derde plaats behaal-
den. Een dikke proficiat dus aan 
de deelnemers! 

Voor het 2e jaar: MSG1 met Björn 
Mertens, Ludovic Papier, Eegon 
Driesen, Adrien Fleury, Jeffrey 

De Groene Toog 

In oktober opende de Groene Toog, 

het biologisch winkeltje van de 

Middenschool, zijn deuren. Reeds 3 

schooljaren kunnen onze leerlingen 

er tijdens de voormiddagpauze te-

recht voor een gezond tussendoor-

tje. Ons aanbod: sapjes van Pajot-

tenlander (€ 0.60), sesamrepen van 

Oxfam (€ 0.60) en koekjes van 

Frejafood: chocoladecake (€ 1), 

krokante galet (€ 0.40), wafelhart-

je (€ 0.20). Binnenkort is er ook 

biologisch fruit verkrijgbaar! 

 

MIDDENSCHOOL = 

GEZONDE SCHOOL! 

 

studiereis van 22/10: In Flanders Fields / Earth Explorer  

Uytkafkot en Jens Spitaels (1e) en 
de ploeg MSG2 met Jarno Lafourt, 
Michaël De Pauw, Gary Vandurme, 
Arnaud Drapier, Glenn Ackerman 
en Glenn Boulangier (3e).  

Voor de 1e-jaars: MSG1 met Kjell 
Voesterzoons, Loewie Servranckx, 
Brent Van Wayenberge, Martin 
Goossens, Rémy Goossens, Aaron 
Bellemans en Jens Tresignie (3e) 
en MSG2 met Brent Gouwy, Senne 
De Duffeleer, Arno Neufkens, Björn 
Ketsman, Yarne Flamez, Remko 
Vermaeren en Jelle De Vilel (1e). 



 

 

Op het interscholentoernooi veldvoetbal 
van 17/10 namen er 2 ploegen van onze 
Middenschool deel. Onze 2e-jaars be-
haalden de eerste plaats; de 1es de vier-
de.  

Dankzij de puike prestatie van de 2es 
werden zij automatisch geselecteerd 
voor de kwartfinale van de provinciale 
SVS-competitie op 17/10. In de Blaar-
meersen in Gent namen ze het op tegen 
het Don Bosco-college van Zwijnaarde. 
Na 3-3 als eindstand bepaalden de straf-
schoppen wie door mocht naar de vol-
gende ronde. Onze jongens toonden hun 
koelbloedigheid en wonnen met 4-3.  

Afspraak dus in januari voor de halve 
finale! Een dikke proficiat! 

Voedingssalon 

Op vrijdag 9 november trokken de 
leerlingen uit de richting Sociale en 
Technische Vorming naar het jaar-
lijks Voedingssalon in de Heizelpa-
leizen in Brussel. Deze beurs voor 
voeding is uitgegroeid tot een ech-
te klassieker onder de beurzen. 

Onze leerlingen gaan naar deze 
internationale beurs omdat zij er 
gewezen worden op de nieuwste 
trends op het vlak van voeding en 
materialen in de voedingswereld.  

Op deze manier worden ideeën 
aangereikt waarmee ze thuis kun-
nen experimenteren of die van pas 
kunnen komen in hun latere loop-
baan. 

Interscholenvoetbal 

Reeds tweemaal hebben de ver-
antwoordelijken van het milieube-
leid op school onder het toeziend 
oog van alle leerlingen gecontro-
leerd of het restafval wel degelijk 
enkel restafval bevat. Wat bleek? 
Het sorteren op school kan nóg 
beter.  

In het restafval vonden we im-
mers heel wat plastic flesjes, blik-
ken, klokhuizen en schillen van 
mandarijntjes. Afval dus dat pri-
ma gesorteerd kan worden. Van-
daar een oproep aan iedereen: 
help mee de afvalberg verminde-
ren en sorteer maximaal! 

Restafvalactie 

Bladzijde 3 

 In ‘t Giesbaargs 
 

tantafeir: bemoeial 

trampelgat: zeer beweeglijk per-

soon 

vitrinelekker: iemand die graag en 

veel naar etalages kijkt 

zjüdas: verrader 

pezewever: haarkliever 

paloe: lomperik 

krasjer: kankeraar 

wanne: slonzige vrouw 

vagge: onbetrouwbaar persoon 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

Aan al onze leerlingen, ouders & 

sympathisanten wensen wij van  

harte hele fijne kerstdagen en een   

vreugdevol nieuw jaar! 

 

 

vrijdag 25 januari 
Menu € 10 

Spaghetti €7 (groot)/ € 4 (klein) 

 


