
 

 

 

Lente in de Middenschool 
Beste ouders, beste leerlingen, beste 
schoolteam 

Op de dag dat de lente begon, klon-
ken in de Middenschool opnieuw de 
vertrouwde leerlingengeluiden. Het 
was er enkele dagen heel stilletjes 
want onze leerlingen waren op GWP 
of namen deel aan het project 
‘Cultuur & culturen’. 

Ze beleefden ondanks het mindere 
weer een boeiende week, die beslo-
ten werd met een spetterend vrij 
podium. Langs deze weg wil ik mijn 
schoolteam hartelijk feliciteren met 
de voorbereiding en de realisatie van 
deze dagen. Opnieuw bewees onze 
ploeg dat de Middenschool samen 
met de ouders onze jongeren bege-
leidt op weg naar volwassenheid 
door middel van een creatief leerlin-
gengericht onderwijs. 

Met het starten van de 4e rapportpe-
riode rest er nog een laatste stap 
naar ofwel het 2e jaar van de 1e 

graad, ofwel naar het 1e jaar van de 
2e graad. 

De studierichtingen die onze Midden-
school en het Koninklijk Atheneum 
bieden, zijn talrijk en iedereen kan 
bij ons een richting vinden die past 
bij zijn persoonlijkheid en mogelijk-
heden. 

In de Middenschool zal er op 22 april 
om 20 u. een infoavond gehouden 
worden voor onze leerlingen van het 
1e jaar. In het Koninklijk Atheneum 
wordt er voor de 2e-jaars meer infor-
matie gegeven op 13 mei om 19 u. 
Onze schoolteams hopen u er talrijk 
te mogen ontmoeten! 

Beste lentegroeten 

 

 

M. Cosyns 

Directeur Middenschool 
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IN DIT NUMMER: 

Dikketruiendag 
Onze Middenschool was een van de 
vele scholen die op vrijdag 15 fe-
bruari deelnam aan de 4e editie van 
de dikketruiendag. Met deze actie 
tonen wij aan dat we achter de 
Kyoto-overeenkomst staan. Wat 
hield die dag precies in? 

De verwarming werd 1 graad lager 
gezet. Dit levert een gemiddelde 
energiebesparing van 7 procent op. 

Alle klassen kregen het 1e lesuur 
de ’dikketruiendagles’, waarin 
iedereen te horen kreeg hoe hij in 
z’n eigen wereld de klimaatkwes-
tie kan aanpakken.  

De leerlingen werden aangespoord 
één of meerdere dikke truien aan 
te trekken. Tijdens de middag-
pauze werd een heuse Miss & Mis-
ter Dikke Trui-verkiezing gehou-
den. De overtuigde winnaars wa-
ren Wietse Herregods (met maar 
liefst 7 truien!) en Ellen De Ruy-
ver. Proficiat aan al wie meedeed! 

 

IN MEMORIAM: dhr. Michel de Smet, 
lid van de Raad van Bestuur. Wij 
bieden aan de familie onze deelne-
ming aan en wensen hen veel 
moed in deze droevige dagen. 



 

 

Op vrijdag 7 maart nam de Midden-
school deel aan de jeugdboekenquiz 
van het Atheneum van Herzele. In 
elke school lazen 8 leerlingen van de 
A-ploeg en 10 leerlingen van de B-
ploeg maar liefst 24 jeugdboeken, die 
door de verschillende scholen gekozen 
werden. Wekenlang hadden de leerlin-
gen zich voorbereid.  

We gingen de literaire strijd aan met 
de middenscholen van Ninove, Oude-
naarde, Herzele, Ronse en Brakel. 
Oudenaarde won de quiz met 46 pun-
ten en met 32 punten behaalden wij 
een 4e plaats. 

Met de steun van talrijke supporters 
werd dit een onvergetelijke avond! Elk 
team ontving voor zijn inspanningen 
een boekenpakket.  

 

Boekenquiz Middenschool 

 

 

Vrijdag 14 maart was het een drukte van jewelste in 
onze mediatheek. Vanaf 19 uur streden leerlingen 
uit het zesde leerjaar van de basisscholen Centrum, 
Dender, Markevallei, Kokejane en Parike om de wis-
selbeker van onze jeugdboekenquiz.  

Elke school ging de strijd aan met het afvaardigen 
van een A– en een B-ploeg, die 4 maanden de tijd 
hadden om 8 jeugdboeken grondig te lezen. Over 
elk boek werden 3 vragen gesteld, variërend in 
moeilijkheidsgraad.  

De spanning zat er goed in, zeker toen bleek dat 2 
scholen een gelijke eindstand behaalden: basis-
school Centrum en basisschool ‘Klavertje Vier’ uit 
Parike, de winnaar van de vorige editie.  

Na twee slopende reserverondes werd basisschool 
Centrum winnaar verklaard. We bedanken alle leer-
lingen en leerkrachten voor hun enorme inzet en 
aanstekelijk enthousiasme! Afspraak volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

Middagcompetitie tafeltennis 

Boekenquiz Herzele  

Bladzijde 2 

Groot Nederlands 
Dictee 

Is het nu dee of deetee? Eén a of dubbele? Met deze en andere vra-gen worstelden 33 Middenscholers op zaterdag 23 februari tijdens de preselectie van het Groot Neder-lands Dictee. Onder het motto ‘deelnemen is belangrijker dan wi-nnen’ gingen ze de spellinguitdaging aan en hun uitslag mocht er zeker zijn. Aan alle deelnemers een dikke proficiat! 

Menubespreking 

De warme maaltijd is binnen onze 

eetcultuur de belangrijkste maaltijd 

van de dag. Onze Middenschool stelt 

daarom alles in het werk om haar 

eters dagelijks een evenwichtige en 

gezonde maaltijd aan te bieden. Het 

maandmenu wordt samengesteld in 

samenspraak met de kok, enkele 

leerkrachten, leerlingen van de leer-

lingenraad en het economaat. 

 

Het voorbije trimester was er meer 
animo aan de tafeltennistafels dan 
gewoonlijk. Reden: het toernooi ge-
organiseerd door onze leerlingen-
raad. Op één van de vergaderingen 
was het idee voorgesteld om er ook 
leerkrachten bij te betrekken.  

Dat wordt een makkie om die tieners 
eens een lesje te leren, zag je velen 
denken. Zoals de oude Grieken ech-
ter al wisten: hoogmoed komt voor 
de val en zo geschiedde het ook op 
onze school. Eén na één werden de 
volwassenen uitgeschakeld.  

Het was dan ook Gert Blanchart, ver-
tegenwoordiger van de leerlingenraad 
en verantwoordelijke voor de organi-

satie van het toernooi, die laatst lachte 
bij het neerschrijven van de behaalde 
scores. Alle leerkrachten werden vak-
kundig uitgeschakeld. Voorwaar: een 
klinkende overwinning van onze leerlin-
gen.  

De leerlingenraad wenst iedereen, als-
ook meneer Buyens te bedanken voor 
het opstellen van een overzichtelijk 
wedstrijdschema.  

 

 



 

 

Terwijl de tweedejaars hun project-
week ‘Cultuur & culturen’ hadden, 
trokken de eerstejaars naar Ronse. De 
ene helft logeerde er in jeugdherberg 
‘De Fiertel’, de andere in het Internaat 
Vlaamse Ardennen. 

Beide groepen doorliepen hetzelfde 
programma. Enkele van hun terugblik-
ken: 

“Het gezond Frans ontbijt was lekker. 
Een aantal onder ons had zelf sinaasap-
pels geperst, terwijl de anderen een och-
tendjogging liepen. Op het menu stond: 
yoghurt met fruit, cornflakes, pistolets, 
kaas, confituur, … Dat we tijdens de 
maaltijd alles in het Frans moesten zeg-
gen, was leerrijk maar ook best grappig.” 

“De bosexploratie was zeer leuk. Tijdens 
onze wandeling door het Muziekbos kre-
gen we verschillende opdrachten, zoals 
het bepalen van de hoogte en ouderdom 
van een boom. Tof om zoiets ‘ns ter plek-
ke te doen, in plaats van gewoon in de 
klas.”  

Film & theater 
Op donderdag 31 
januari genoten 
de eerstejaars 
van het toneel-
stuk ‘Jonkvrouw’ 
in het Arjaanthe-
ater.  

‘Jonkvrouw’, naar 
het gelijknamige 
boek van Jean-Claude van Rijckeghem 
en Pat van Beirs, werd bekroond met 
de prijs Thea Beckman 2005 en de 
Boekenleeuw 2005. 

De rode draad is de wanhopige zoek-
tocht van Marguerite van Male, de 14-
jarige erfgename van Vlaanderen, 
naar een beetje liefde in de harde 
wereld rond haar.  

GWP 1es ‘Samen gezond’ 

Ons project startte met een reisje 
naar Brussels Airport. We kregen de 
kans de luchthaven achter de scher-
men te bezoeken. Een rondrit met de 
bus langs de verkeerstoren, vliegtui-
gen boven onze bus zien opstijgen en 
landen, … Een unieke belevenis! 

Daarna was het richting ‘ons dr-
oomhuis’. In Living Tomorrow maak-
ten we kennis met de nieuwste en 
meest fantastische snufjes.  

Dinsdag werden de cultuurkennis, het 
danstalent en het creatieve talent van 
onze leerlingen getest tijdens verschil-
lende workshops. Ook de toekomstige 
chocolatiers konden hun hartje opha-
len tijdens het maken van paaseieren. 
‘s Middags werden de leerlingen ge-
confronteerd met het moeilijke thema 
‘pesten’ tijdens de film Ben X. 

Woensdag konden we opnieuw een 
beetje wegdromen na een stevig, ge-
zond ontbijt. Thomas Siffer nam ons 
met zijn zeilboot mee langs alle mooie 

Project 2es ‘Cultuur & culturen’ 

Bladzijde 3 

De 1e namiddag-
film startte om 13 
u. op woensdag 23 
januari. Veel kin-
deren waren aan-
wezig. Vroeger 
werden dergelijke 
films ook al ge-
speeld maar omdat 

er te weinig kijkers kwamen, werd het 
afgelast. Op vraag van de leerlingenraad 
is het terug in actie gekomen. Op het 
grote doek was de film natuurlijk heel erg 
leuk. We hopen dat er nog veel meer films 
mogen komen. Bedankt meneer Van Den 
Stockt! 

Dennis Blommaert, 1Ae 

 In ‘t Giesbaargs 

tüsj: dan 

tabboeërd: slaapkleed, toga 

taffeleir: zeveraar 

talluu: helling 

talluëre: eetbord 

tampoes: dwerg 

urken: luisteren 

usjeklusj: hutsekluts, mengsel 

ullekoker: waterjuffer 

umme: hemd 

plaatsjes van de wereld. Hij liet ons 
wegdromen bij prachtige foto’s en 
schitterende verhalen…  

Donderdag was de Joodse en multi-
culturele wijk in Antwerpen the place 
to be. En alle meisjes gingen natuur-
lijk weer aan het dromen bij het zien 
van al die fonkelende diamanten! 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

  
 

 

 

Zelfgemaakte 
desserts 

14—17 u. 

Lekkere maal-
tijd 

17.30—21 u. 

 


