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IN DIT NUMMER: 

Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 

 

We zijn opnieuw verheugd met 
het aantal nieuwe inschrijvingen 
op de Middenschool. Wij danken 
de ouders voor het vertrouwen 
dat zij stellen in onze school, als-
ook in het Pedagogisch Project 
van het Gemeenschapsonderwijs. 

Aan alle eerstejaars: hartelijk 
welkom op jullie nieuwe school! 
We hopen van harte dat jullie hier 
aangename, gelukkige en leerrij-
ke jaren zullen doorbrengen. 

Aan onze tweedejaars: jullie wen-
sen we een fijne start toe in wat 
hopelijk een fantastisch school-
jaar wordt met uitdagende leer-
stof, boeiende schooluitstappen 
en vakoverschrijdende projecten.  

Samen maken we er iets moois 
van! 
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Wegens ziekteverlof wordt het 

directeurschap van mevrouw M. 

Cosyns tijdelijk overgenomen  

door mevrouw B. Gierts.  

MS Vernieuwend! Nieuwtjes!Nieuwtjes!Nieuwtjes!Nieuwtjes!    

Kunst, cultuur en creativiteit zou 
elk mens volop moeten kunnen 
beleven. Het onderwijs speelt 
een essentiële rol in het creëren 
van die kansen.  

Onze school wil een SMACK-

school zijn: een School Met 

Aandacht voor Cultuur & 

Kunst. Vanuit onze algemene 
onderwijsvisie en het GOK-beleid 
hanteren we het principe van 
‘gelijke kansen voor alle 
leerlingen’, want cultuur is voor 
iedereen. 

Het wordt voor elke leerling een 
ware ontdekkingreis dit school-
jaar: muziek, toneel, literatuur, 
dans, schilderkunst, film, extra-
murale activiteiten en projecten 
komen allemaal aan bod.  

Alle eerstejaars starten het 
schooljaar met hun persoonlijke 
cultuurdoos, waarin we alle cul-
tuurgerelateerde activiteiten ver-
zamelen. De belevenissen van 
onze leerlingen kunnen jullie in 
deze nieuwsbrief nalezen. 

 

mp3-spelers.  

De Middenschool gaat met het 
project ‘TECHNIEK IS CHIC’ de 
uitdaging aan om techniek een 
plaats te geven binnen de alge-
mene vorming van alle leerlingen 
en om de talenten van de jonge-
ren ook op dit vlak te ontdekken 
en te ontplooien. 

 

Kunst en techniek liggen in el-
kaars verlengde: techniek komt 
van het Griekse technè, wat 
kunst betekent. 

Ons dagelijks leven is doordron-
gen van techniek. Jongeren zijn 
vaak spontaan geïnteresseerd in 
de werking van al dat technolo-
gisch materiaal, zoals gsm’s en 

In het kader van ons gezond-
heidsbeleid bieden we elke laat-
ste donderdag van de maand een 
vegetarisch menu aan. Op 29/10 
starten we het ‘DONDERDAG 
VEGGIEDAG’-project met een 
lekkere vegetarische spaghetti. 

 

Met vriendelijke herfstgroet 

Het schoolteam 
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MS Sportief! 

Denderkano 

Wanneer? Vrijdag 25 september. 

Wie? De klassen met optie sport. 

Enkele ‘snapshots’: 
 

 

Veldloop 

Op woensdag 23 september werd 
de jaarlijkse interscholenveldloop 
gelopen. Onder ideale ‘loopweers-
omstandigheden’ stuurde onze 
school maar liefst 40 lopers uit. 

Na vorig schooljaar een eerste 
plaats behaald te hebben, werd 
Darlien Van Wittenberghe uit 
klas 2AB opnieuw de beste in haar 
reeks. Van een knappe prestatie 
gesproken… 

Verder behaalden we nog een 
aantal verdienstelijke plaatsen in 
de andere reeksen. We wensen 
alle deelnemers dan ook een dikke 
proficiat! 

 

MS Gezond! 

Amaai mijn oren! 

Geluid kan aanstekelijk werken: 
het kan je een goed humeur be-
zorgen, maar het heeft ook zijn 
negatief kantje. Als geluid lawaai 
wordt, lopen onze oren—en dus 
ook ons horen—gevaar. Gehoor-
schade is iets van alle tijden. 
Maar dat zoveel jongeren last 
hebben van of risico lopen op ge-
hoorschade, dat is iets nieuws. 

Het is een probleem dat zeker 
niet bekend is bij iedereen, daar-
om willen wij als groene school 
onze leerlingen bewust maken 
van de impact van lawaai.  

Tijdens het project ‘Ontmoeten’ 
mochten ze al met een decibel-
meter aan de slag. Vooral bij de 
metingen van de mp3-spelers 
gingen de oortjes suizen.  

Ons oor kan gedu-
rende 8 uur 75 deci-
bel verdragen voor-
aleer er schade op-

treedt. Bij 90 decibel is dat zelfs 
al na een kwartier. Mp3-spelers 
die minutenlang boven de 90 de-
cibel gaan—bij sommigen zelfs 
boven de 100—veroorzaken scha-
de. Ook op straat was regelmatig 
meer dan 90 decibel te lezen op 
de meter.  

Dat geluid niet te vermijden is, 
staat vast. Bedoeling is zeker 
geen heksenjacht te organiseren; 
angst is immers een slechte raad-
gever. Veel belangrijker is het 
onze leerlingen duidelijk te ma-
ken dat er limieten zijn. Wie re-
cent de media volgde, heeft 
waarschijnlijk ook vernomen dat 
de Europese Commissie ondertus-
sen het plan heeft opgevat het 
geluidsvolume van mp3-spelers 
te beperken tot 80 decibel.  

MS Groen! 

Landschapsexcursie 

Op een zonovergoten september-
dag was het NMEC De Helix voor 
de leerlingen van 1A de uitvalsba-
sis voor een landschapsexcursie  
en deelname aan de expo De we-
reld van Daly. 

Tijdens de excursie tussen De 
Helix en het Raspaillebos kwamen 
bij de terreinoefeningen belangrij-
ke basisvaardigheden aan bod: 
gericht waarnemen, afstandsbere-
kening, kaartlezen, oriënteren, 
waarderen van open ruimtes, leren 
samenwerken, … 

In de expo ontdekten de leerlingen 
in 4 themazones hoe vervuilende 
stoffen in voeding en omgeving de 
gezondheid beïnvloeden. Omgeven 
door de geur van luchtverfrissers 
of geprikkeld door huisstofmijt 
werden ze geïnformeerd over CO, 
fijn stof, pesticiden, hormoonver-
stoorders en stralingsgevaar. 

Verder maakten ze ook kennis met 
milieuvriendelijke alternatieven 
zodat ze bewuste keuzes kunnen 
maken voor een duurzame toe-
komst. We mogen immers niet 
vergeten dat we maar één aarde 
hebben. 
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 In ‘t Giesbaargs 

babelutte: ka
ramelsnoepje

 

cache: smal s
traatje 

carnassière: 
boekentas 

chique: kauw
gom 

colé: halssno
er 

hapchär: onb
etrouwbaar m

ens 

jupon: jas 

marache: mo
eras, modder

 

ours: sirene, 
hoorn 

persin: peter
selie 

 

Tijdens de tweede week van het 
nieuwe schooljaar mochten onze 
1B’ers hun mappen, schriften en 
handboeken gewoon thuis laten en 
met een merkelijk lichtere boe-
kentas onze schoolpoort binnen-
wandelen. De projectweek ging 
van start en dat betekent geen 
reguliere lessen, geen vakken op-
gedeeld in blokjes van 50 minu-
ten, maar een ganse week werken 
rond één thema. 
De leerlingen leerden mekaar be-
ter kennen maar ook onze school, 
hun leerkrachten en de stad Ge-
raardsbergen zelf. Dat deze pro-
jectweek zeker gesmaakt werd, 
kan u afleiden uit de hiernaast 
vermelde quotes. 

MS Democratisch! Leerlingenraad 2009-2010 

Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar stelden we met genoe-
gen vast dat tientallen leerlingen 
ingingen op onze oproep zich kan-
didaat te stellen voor de leerlin-
genraad.  

Na een 2-tal weken intens 
campagne voeren, was het voor 
hen dan ook bang afwachten toen 
op donderdag 24/9 elke leerling 
zijn of haar stem kon uitbrengen. 
De tien stralende gezichten op de 
foto zijn de verkozen leerlingen 
die samen de leerlingenraad van 
onze Middenschool vormen. Voor 
velen onder hen een eerste ken-
nismaking met democratische be-
sluitvorming. 

Leerlingenraden zijn er niet voor 

niets. Ze moeten leiden tot meer 
leerlingenparticipatie in de school. 
We vinden het immers belangrijk 
dat ze betrokken worden bij en 
greep krijgen op hun dagelijkse 
omgeving. 

Dit doen ze op maandelijkse ver-
gaderingen, waar ze de mening 
van hun medeleerlingen vertegen-
woordigen en hun ideeën vorm 
geven. Dat onze leerlingenraad 
geen lege doos is, bewijzen onze 
leerlingen jaar na jaar. Ze organi-
seren maandelijkse filmvoorstel-
lingen in onze mediatheek, sport-
competities tijdens de middagpau-
zes, zijn lansbrekers voor het in-
tensief gebruik van ICT tijdens de 
lessen. Kortom: ze maken mee 
onze school. Dat we hen zeer ern-
stig nemen, zorgt ervoor dat ze 
graag naar school komen. En 
daar, daar wint iedereen bij. 

 

 

MS Projectmatig! Projectweek ‘Ontmoeten’ 

QUOTES VAN 1B’ers 

Olivier Berchmans: “We speelden een 
spel op de speelplaats waarbij we leer-
lingen moesten zoeken die dezelfde 
hobby, lengte, idool, … hadden. Zo 
maakten we kennis met de leerlingen 
uit de andere klassen.” 

Bjarne Desmet: “Ik vond het leuk om 
tijdens de stadswandeling de geschie-
denis van Geraardsbergen beter te 
leren kennen. Ik ben van de streek 
maar leerde toch nieuwe dingen bij.” 

Joni Taildeman: “Het bezoek aan de 
brandweer was zeer leuk. Ik wist niet 
dat die mannen zo veel duur materiaal 
en zulke grote wagens in die garages 
staan hebben. Jammer dat die helm 
voor mij veel te groot was!” 

Lenka Verleyen: “We kregen foto’s 
van onze leerkrachten uit hun jeugd-
jaren te zien en moesten die verbin-
den met hoe ze er nu uitzien. We heb-
ben vaak hard moeten lachen. Zullen 
onze kinderen later ook zo naar ons 
kijken? “ 

Duncan Deschauwer: “We nodigden 
onze ouders uit om samen met ons op 
vrijdagavond de projectweek af te 
sluiten. Om hen te verwennen hebben 
we lekkere cakes gebakken. Mmmm!” 

MS Gezond! Boekentasweegactie 

 Rugpijn bij jongeren krijgt bij het 
begin van elk schooljaar uitge-
breid de aandacht van de media. 
Onder experts heerst geen eens-
gezindheid over de vraag of de 
zware boekentas moet worden 
gezien als dé grote boosdoener. 
Toch enkele tips: 

• Draag je tas met beide schou-

derriemen. 

• Hang je tas niet té laag. 

• Plaats meerdere vakken in een 

map en kijk je agenda elke 
avond zorgvuldig na. 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

ZATERDAG 21/11 

 

Van 12 tot 14 u. & van 17.30 tot 21 u. 

 

Zalmfilet in een groentesausje € 12 

Steak met diverse sausen € 12 

Balletjes in tomatensaus € 9 / € 7 

 

 

 

DONDERDAG 22/10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 17 u. tot 20.30 u. 
 

 


