
 

 

 

Een nieuw jaar, een nieuw beginEen nieuw jaar, een nieuw beginEen nieuw jaar, een nieuw beginEen nieuw jaar, een nieuw begin    

Een ve
ilige h

aven. 2008—2009  

Jg. 2 / EDITIE 2 

 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: 

Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 

Een nieuw jaar staat voor de 
deur en ik wil u en allen die u 
lief zijn een gelukkig, gezond en 
voorspoedig 2009 toewensen. 
In mijn wensen speelt gezond-
heid de hoofdrol; het is immers 
van het grootste belang om een 
evenwicht te vinden tussen li-
chaam en geest. Dit is dan ook 
één van de hoofdredenen waar-
om het gezondheidsbeleid, 
waarvan de twee voornaamste 
items ‘voeding’ en ‘beweging’ 
zijn, een project is dat mij nauw 
aan het hart ligt. Het gezond 
biologisch ontbijt werd bijzon-
der geapprecieerd door ouders 
en leerlingen en is voor herha-
ling vatbaar. De vele sportacti-
viteiten tijdens de pauzes of op 
woensdagnamiddag laten toe 
dat onze jongeren concreet aan 
beweging kunnen doen. De to-
neelvoorstellingen met als on-
derwerpen ‘vechtscheiding’ en 
‘misbruik van alcohol en drugs’ 
toonden tijdens de nabespre-
king aan dat er nood is om deze 
problematieken bespreekbaar te 
maken. Al deze initiatieven ka-
deren volledig in ons preventief 
beleid om tot een gezonde 
mentale en fysieke ontplooiing 
te komen. 

Iedere dag trachten wij het Pe-
dagogisch Project van het On-
derwijs van de Vlaamse Ge-
meenschap GO! door de ver-

schillende projecten en acties 
verder te laten uitdeinen in het 
onderwijslandschap en hierdoor 
aan te tonen welke meerwaarde 
dit heeft voor de totale ont-
plooiing van onze kinderen.   

Tijdens deze nieuwjaarsperiode 
bedank ik leerlingen, ouders, 
leerkrachten, opvoedend perso-
neel, MVD-personeel, de ouder-
vereniging, de schoolraad, de 
Coördinerend Directeur, de Al-
gemeen Directeur, de Raad van 
Bestuur en de vele sympathi-
santen voor hun enorme inzet 
gedurende het voorbije jaar. 
Hierbij mag ik zeker niet verge-
ten de schoolteams van onze 
SGR20 te bedanken voor de 
prachtige, stimulerende samen-
werking. We kijken samen uit 
naar een even succesvol 2009! 

Aan jullie, jongens en meisjes, 
wens ik heel mooie resultaten 
en aan hen waar het wat tegen-
viel, zeggen we vol overtuiging: 
een nieuw jaar … nieuwe kan-
sen. Samen gaan we ervoor en 
samen met jullie leerkrachten 
kijken we hoopvol uit naar een 
gelukkig, schitterend jaar voor 
ieder van jullie. 

Aan iedereen onze beste nieuw-
jaarswensen. 
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Middenschool = 

sportieve school 

Muurklimmen 

Interscholenwedstrijd            veldvoetbal 

Toneel Engels  2 

Toneel Nederlands  2 

Steengroeve Lessen  2 

Gezonde binnenlucht  2 

Gezond ontbijt  3 

‘Geuren & kleuren’  3 

Publiciteit & aankondi-

gingen 

 4 



 

 

Middenschool = cultuurschool 

Bladzijde 2 

Op donderdagnamiddag 16 okto-
ber werden onze tweedejaars te-
ruggekatapulteerd in de 14e eeuw. 
De turnzaal was voor eventjes 
omgetoverd tot het lieflijke plaats-
je Canterbury. 

De leerlingen en leerlingen konden 
met volle teugen genieten van de 
fantastische toneelvoorstelling 
‘The Canterbury Tales’, in het En-
gels gebracht door Alastair K. Da-
niel en … de leerlingen van de 
Middenschool! 

De toneelspeler is immers voor-
stander van een grote interactie 
tussen hemzelf en zijn toeschou-
wers, wat best tot grappige situa-
ties en hilarische Engelse accenten 
leidde. De ‘stars’ werden zomaar 
uit het publiek geplukt en vertolk-
ten hun rol met verve! 

Elina, Victor en de vele anderen 
ontpopten zich tot rasacteurs! Het 
werd beslist een opvoering die nog 
lang bleef nazinderen! 

 

 

Het productiehuis Paco Producti-
ons brengt in het Vlaamse land-
schap theatervoorstellingen met 
een duidelijke boodschap. In no-
vember hielden ze halt in onze 
mediatheek.  

Op vrijdag 7/11 vertelde hun the-
aterstuk ‘Dronken in de rook’ onze 
1es het verontrustende verhaal van 
de talentvolle tiener Steve die 
graag stoer doet tot het helemaal 
fout gaat. Het stuk wil jongeren 
aantonen dat je geen alcohol of 
drugs nodig hebt om ’stoer’ te 
zijn.   

 

Woensdag 12/11 was het de beurt 
aan  de  tweede jaar s .  In 
‘Vechtscheiding’ leerden ze de jon-
ge knaap Vic kennen die zich to-
taal afsluit van de buitenwereld 
wanneer zijn ouders beslissen te 
scheiden. 

Middenschool = groene school 

Vrijdag 31/10 bracht klas 2H een 
bezoek aan de steengroeve in Les-
sen. ‘De Beiaard’ vond dit een pri-
meur en maakte er zelfs een arti-
kel van. 

Doel van de uitstap was inzicht 
krijgen in het productie– en ver-
werkingsproces van porfierge-
steente. Vooral de enorme maal-
machine sloeg de leerlingen en 
begeleiders met verstomming. 

Het kernteam van Groene School verpotte tijdens de middagspeeltijd 
van 28/11 luchtzuiverende planten (klimop, krulvaren, scindapsus) op 
de speelplaats. Aangezien bewezen is dat planten een positieve in-
vloed hebben op het algemene welbevinden en de concentratie bevor-
deren omdat ze de luchtkwaliteit verbeteren, zal elke klas voorzien 
worden van dergelijke plantjes.  

Bovendien zullen de leerlingen van het kernteam hun leerkrachten 
erop wijzen op regelmatige tijdstippen hun klaslokaal te verluchten en 
alzo te voorzien van frisse, gezonde(re) buitenlucht. 



 

 

Wat maakt van de Middenschool 
een ‘gezonde’ school? In onze 
school houdt het hele schoolteam 
bewust ‘gezondheid’ in het achter-
hoofd bij alle activiteiten en pro-
jecten.  

‘Voeding’ is één van onze actieter-
reinen binnen de cel gezondheids-
beleid. Naast de dagelijkse Groene 
Toog, het biologisch winkeltje 
waarmee we gezonde tussendoor-
tjes promoten, boden we dit jaar 
alle leerlingen een gratis gezond 
(biologisch) ontbijt aan.  

 

 

 

 

 

 

Middenschool = gezonde school 

Het project ‘Geuren & kleuren’ van 
de beroepsvoorbereidende leerja-
ren startte op maandag 17 no-
vember met een oriëntatie– en 
observatietocht in het Natuuredu-
catief Centrum De Helix in Grim-
minge.  

Terwijl de leerlingen van BVLA 
zich in de namiddag uitleefden in 
de kunst van het bloemschikken, 
gebruikten de BVLB’ers en BVLC-
’ers al hun kunde bij het maken 
van een decoratieve kaarsenhou-
der. 

Op dinsdag was er een creatief 
moment voorzien en het wel zeer 
geslaagde bezoek aan het muse-
um ‘t Aloam in Viane. Het muse-

Middenschool = projectschool 

Bladzijde 3 

 In ‘t Giesb
aargs 

 

boeboep: hond 

dolleken: veldm
uis 

Koebieëste: koe
 

marteko: aapje
 

puit: kikker 

tjeik: regenwor
m 

viggen: varken 

eirink: haring 

geirnoeërd: gar
naal 

um is ondergebracht in een oude 
watermolen en stelt een grote ver-
zameling gereedschappen van ou-
de ambachten voor. 

De dinsdagnamiddag werd door-
gebracht met het opsnuiven van 
de geuren en kleuren in de etala-
ges van ons Geraardsbergse 
stadscentrum. 

De derde dag stond in het teken 
van racisme en had aandacht voor  
multicultureel samenleven. 

De initiatie muurklimmen van don-
derdag was voor velen een per-
soonlijke  uitdaging. 

Het project werd op vrijdag 21/11 
afgesloten met een heerlijk zelfge-
maakt zondags buffet. 

 

Op vragen over het hoe en waar-
om van ontbijten kregen de leer-
lingen antwoorden en tips tijdens 
de ontbijtles die op woensdag 22 
oktober in elke klas gegeven werd 
tijdens het eerste lesuur. 

Hoe ziet een gezond ontbijt eruit? 

Er zijn heel wat manieren om gezond te 

ontbijten. Belangrijk daarbij is dat je de 

opname van (ongezonde) vetten en geraf-

fineerde suikers vermijdt.  

Een gouden regel: gebruik je gezond 

verstand bij de keuze van je ontbijt. Een 

pakje chips of dagelijks een dubbele 

chocoladekoek als start van de dag is 

absoluut geen goede keuze.  

Wat dan wel, vraag je? Wat dacht je van 

een sneetje volkorenbrood besmeerd met 

notenpasta of confituur? Of een kom 

muesli of havermoutpap, gezoet met 

stukjes appel en rozijntjes? Wedden dat 

je zelf nog gezonde voorbeelden kan 

opnoemen… 
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