
 

 

 

Vakantie in zicht... 
Beste ouders, beste 
leerlingen, beste 
schoolteam 

Een 4e nieuwsbrief 
betekent dat we 
allen voor een wel-

verdiende vakantie staan. Voor de 
leerlingen van het 1e jaar was het 
meer dan een druk jaar: de aanpas-
sing van het basisonderwijs naar het 
secundair, de verschillende leer-
krachten, de projecten, het vrij podi-
um, de pedagogische uitstappen, de 
examens, …  

Voor onze soms hard puberende 2e-
jaars is het nu uitkijken naar de toe-
komst. Het is tevens het ogenblik 
waarop zij kunnen terugblikken op 2 
jaar Middenschool. Diep vanbinnen 
nadenken over wat zij hier hebben 
meegekregen, niet alleen aan leer-
stofinhouden maar ook aan waar-
den, normen, mogelijkheden, steun, 
begeleiding en vriendschap.  

Namens ons schoolteam dank ik 
deze leerlingen en hun ouders voor 
hun medewerking, voor de mooie 
momenten die we samen beleefd 
hebben, voor hun vertrouwen in het 
pedagogisch project van het GO! en 
voor hun vertrouwen in de Midden-
school, die dit project op het terrein 
realiseert.  

De 1e-jaars blijven nog een jaartje 
aan ‘de veilige haven aan de kaai’ en 
wij verwachten hen in september 
terug vol levensvreugde, optimisme 
en met vertrouwen in hun kunnen.  

Voor de 2e-jaars is het ogenblik aan-
gebroken om hun levensreis verder 
te zetten. Ik wens jullie een rustige 
tocht zonder veel stormen en steeds 
zal de Middenschool openstaan om 
naar jullie kleurrijke reisverhalen te 
luisteren. Het ga jullie goed! 

Aan onze leerlingen, onze ouders en 
ons schoolteam wens ik een prachti-
ge en zonnige vakantie zodat zij met 

Een veilige haven. 
2007—2008 

EDITIE 4 

 Middenschool Geraardsbergen 
Wegvoeringstraat 7, 9500 Geraardsbergen 
tel. 054 41 31 37 / fax 054 42 11 90 
E-mail: ms.geraardsbergen@g-o.be 

 

IN DIT NUMMER: 

Open klasdeuren in de Middenschool 
 Wie de klassen van onze Midden-

school in actie wou zien, kreeg daar-
toe de kans op zaterdag 26 april. De 
weergoden waren ons gunstig ge-
stemd want de hele dag joeg een 
zalig zonnetje de thermostaat naar 
heerlijke hoogten. Alle lokalen waren 
open voor het publiek en de bezoe-
kers konden een blik werpen op de 
keukengeheimen van elk vaklokaal. 
Met de nodige trots werden de 
mooiste werkstukken er gepresen-
teerd. Ook het aperitiefconcert in de 
mediatheek was een echte voltref-
fer: in een uitverkochte zaal kon je 
tijdens het degusteren van een heer-
lijk aperitiefje genieten van het bes-

te dat onze leerlingen op muzikaal 
vlak te bieden hebben. Een over-
weldigend applaus werd geheel te-
recht hun deel. Deze prachtige len-
tedag werd afgesloten in onze eet-
zaal, waar onze gasten konden ge-
nieten van de voordelen die een 
eigen kok en een eigen warme 
schoolkeuken met zich meebren-
gen. Een heerlijke afsluiter van een 
even heerlijk schoolfeest. 
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bruisende energie het nieuwe 
schooljaar kunnen aanvatten! 

M. Cosyns 

Directeur Middenschool 



 

 

Dinsdag 14 mei begon met een mooie 
zonsopgang. Voor de leerlingen van 
1A stond een bezoek aan het natuur-
reservaat ‘De Rietbeemd’ op het pro-
gramma. Rond 9 uur vertrokken ze te 
voet via het Denderpad, waar ze al 
snel vele diersoorten waarnamen: de 
blauwe reiger, de graskarper en zelfs 
een Vlaamse gaai. 

In het reservaat zelf kregen ze van de 
gidsen uitgebreid uitleg over hoe je 
bijvoorbeeld het gezang van een wie-
lewaal, een roodborstje, een Vlaamse 
gaai en een merel kan onderscheiden. 
Een bezoekje aan de nieuwe poelen 
mocht ook niet ontbreken. 

Toen onze 1A’ers op een vrijwel uitge-
droogd beekje stuitten, hebben ze 
met z’n allen een grootscheepse red-

dingsoperatie opgezet om de naar 
adem snakkende dikkopjes, stekel-
baarsjes, poelslakken en salamander-
larven te redden van een gewisse 
dood. Alle beestjes werden veilig on-
dergebracht in een zuurstofrijke poel. 
Hieronder een sfeerbeeld van die dag! 

Denderkano 
Dat we een groene school zijn is alge-
meen bekend, maar wisten jullie dat we 
ook een zeer sportieve school zijn? Dat 
bewezen we dit jaar al door onze deel-
name aan alle interscholenactiviteiten, 
georganiseerd door de Sportraad Ge-
raardsbergen. Ook participeerden we 
meermaals in SVS-tornooien.  

Dit belet ons uiteraard niet om zelf 
sportactiviteiten te organiseren. Zo 
trakteerden we de leerlingen van optie 
Sport op vrijdag 16 mei op een heuse 
Denderkano. Een ‘denderende’ vaart, 
die op heel wat bekijks kon rekenen 
van toevallige voorbijgangers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMF Stress Factor in KA 

Lente-excursie ‘De Rietbeemd’  

Bladzijde 2 

SNAPSHOTS 
2A in Molsbroek (Lokeren) 

In ‘t Giesbaargs 

vertureluren: geld verbrassen 

verprospereren: verbeteren 

vernéglizjeren: verwaarlozen 

verabuseren: zich vergissen 

autridderen: uitglijden 

autskiën: ophouden 

uërkussen: hoofdkussen 

treeme: handboom 

Tollembeekse knien’n: x-benen 

toernavies: schroevendraaier 

Iedereen was uitgelaten over het feit 
dat we op vrijdagmiddag 23 mei geen les 
kregen, maar naar het KA mochten voor 
een barbecue met TMF-concert. Arties-
ten van dienst waren The Livest, Eline 
De Munck en Nailpin. We zagen het hele-
maal zitten om vrienden van vorig jaar 
terug te zien en samen met hen te genie-
ten. Na Eline De Munck kwam de ambian-
ce er pas goed in. Bij Nailpin deed bijna 
iedereen even lekker gek; we gingen 
volledig op in de muziek. Om alles samen 
te vatten: Stress Factor werd een ge-
weldig feest, eentje om niet snel te ver-
geten! 

Lien, 2Ac 

 

 

 



 

 

Kennismaking met onze school 
mevrouw Cosyns kon je in de refter 
nader kennismaken met de verschil-
lende richtingen die onze school aan-
biedt. Om door het onderwijsbos de 
bomen te kunnen zien, werden de 
leerkrachten er per richting gegroe-
peerd om de verschillende vakken toe 
te lichten. Ook de aanwezigheid van 
onze oudervereniging op deze avond 
werd door alle aanwezigen zeer ge-
smaakt.  

Bruisend Parijs 

 

 

 

Bladzijde 3 

Wie kennis wou maken met onze Mid-
denschool kon dat naar jaarlijkse ge-
woonte zowel op een infoavond voor 
(ouders van) 12-jarigen, als op de 
traditionele open dag (zie bladzijde 1). 
De infoavond stak in een nieuw jasje: 
na een verwelkoming van directeur 

Afscheid in majeur 
Herinneringen aan de Midden-

school 

Jo De Landtsheer, 2Ab: In de voorbije 
twee schooljaren ben ik geëvolueerd van 
een klein meisje naar iemand met wat 
meer zelfzekerheid en daar heeft de 
Middenschool zeker een rol in gespeeld. 
De leerkrachten hadden niet enkel oog 
voor de lessen, maar ook voor onze per-
soonlijkheid. Het was voor mij een echt 
avontuur: naast de vele lessen leerde ik 
ook samen te leven met de meest ver-
schillende soorten leerlingen. Dat vond ik 
best boeiend. 
 
Jolien Matthijs, BVLA1: Nooit gedacht 
dat ik het zou zeggen maar ik ga de Mid-
denschool echt missen! In de didactische 
keuken leerden we de lekkerste dingen 
klaarmaken. Ik leerde er ook vriendinnen 
voor het leven kennen. De leerkrachten 
deden hun best de lessen leuk en inte-
ressant te maken. Wat ik vooral tof 
vond, waren de uitstappen, projectweken 
en de GWP. Deze school was meer dan 
elke dag in de klas zitten en dat zorgde 
voor de nodige afwisseling. 
 
Silke Goessens, 2Aa: Ik volgde de voor-
bije twee jaar de richting Latijn en ben 
vast van plan die richting verder te zet-
ten in het KA. Ik leerde veel bij op de 
Middenschool en vond dat de leerkrach-
ten hard hun best deden om het ons naar 
onze zin te maken. Soms streng, maar 
steeds rechtvaardig. Dat de Midden-
school een groene school is, vond ik ook 
een meerwaarde hebben. Vooral de Groe-
ne Toog; elke dag (h)eerlijke tussendoor-
tjes tijdens de speeltijd: heerlijk! Ik 
ging elke dag graag naar school. 
 
Joni Cock, 2Af: Ik was voorzitster van 
de leerlingenraad dit schooljaar en dat 
was een interessante taak. We kregen 
van de directie de nodige ruimte om 
leuke dingen te organiseren: zo waren ze 
de sportcompetities, een rockconcert 
van plaatselijke punkgroep ‘Fading Mom-
ents’, filmvoorstellingen in de media-
theek, … We mochten zelfs samen met 
de kok en enkele leerkrachten de menu’s 
helpen samenstellen! Allemaal zaken die 
het leven op deze school aangenamer 
maakten. Ik kijk uit naar wat de leerlin-
genraad op het KA voor ons in petto zal 
hebben volgend schooljaar... 

Parijs als wereldstad, lichtstad, histo-
rische stad, cultuurstad, … In april 
hebben onze 2A’ers aan den lijve 
kunnen ondervinden dat superlatie-
ven niet voldoende zijn om deze stad 
te beschrijven. Het was bij velen met 
kleine oogjes dat ze om 6 uur op 
school arriveerden voor de uitstap 
van het jaar.  

Eerste stop was La Grande Arche in 
La Défense, een kubusvormig gebouw 
in de kantoorwijk van Parijs. Vervol-
gens reed de bus het centrum in via 
L’Arc de Triomphe, een triomfboog 
ter ere van Napoleon, om halt te hou-
den aan de Eiffeltoren, hét symbool 
van de stad. Daar werd in een nabu-
rig park de middagpicknick genuttigd. 

In de namiddag was het via de prach-
tige Pont Alexandre naar Place de La 
Concorde, waar een 23 meter hoge 
Egyptische obelisk het plein siert. Na 
een leuke wandeling door Des Jardins 
des Tuileries, arriveerden onze city-
trippers aan het Louvre en haar be-
kende Piramide.  

Het futuristische Centre Pompidou 
met zijn gevel vol buizen en pijpen 
was de volgende halte. Daar werd 
even gretig gekeken naar straatdan-
sers en acrobaten die kun kunsten 
etaleerden.  

Eindbestemming van de daguitstap 
naar Parijs was Montmartre, het le-
vendige kunstenaarsmekka, gelegen 
op een heuvel. Het was even doorbij-
ten op de vele trappen maar het 
prachtige uitzicht maakte dit ruim-
schoots goed. Sommige leerlingen 
lieten er een karikatuur of krijtteke-
ning van zichzelf maken. Een fijne 
herinnering aan een leuke schoolreis! 



 

 

   

   

   

 

Aankondigingen 

 

  

Van 30/6 t.e.m. 4/7: 

van 9 u. tot 12 u. 

Van 18/8 t.e.m. 29/8: 

van 9 u. tot 12 u.  

& van 18 u. tot 20 u. 


