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IN DIT NUMMER: 

Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 

 

Bij Nieuwjaar horen wensen van 
gezondheid en geluk. Onze leer-
lingen zijn de nieuwjaarsbrieven 
al ontgroeid, maar toch zou het 
fijn zijn indien onze 1e– en 2e-
jaars een ‘brief’ zouden schrijven 
in plaats van een mobiele wens. 
Jongeren, kruip in jullie pen! Op 
nieuwjaarsdag je goede voorne-
mens delen met diegenen die je 
liefhebben, is vreugdevol. 

Vele doelstellingen werden al ge-
realiseerd: gezond ontbijt, Don-
derdag Veggiedag, Denderkano, 
film, projectweken, enz. We wer-
ken verder aan ons Pedagogisch 
Project van het Gemeenschapson-
derwijs.  

Met het PPGO willen we elke leer-
ling kansen bieden op een opti-
male ontwikkeling, gedifferenti-
eerd naar ieders talenten en ken-
nis. We streven de totale ontwik-
keling na door verwerving van 
kennis en inzicht en door de ont-
wikkeling van vaardigheden en 
attitudes, met bijzondere aan-
dacht voor een kritische en crea-
tieve ingesteldheid ten aanzien 
van mens, natuur en samenle-
ving. 

We kijken uit naar de vakover-
schrijdende projecten in 2010: 
voor de 1e-jaars de GWP in Kok-
sijde en voor de 2e-jaars ‘Zin in 
cultuur’.  

Voor iedereen een prettige kerst-
vakantie en een mooi rapport ge-
wenst! Indien de resultaten wat 
tegenvielen, maak dan het goede 
voornemen om de inhaallessen te 
volgen en de remediëringsoefe-
ningen op te lossen. Voor hen die 
goed gewerkt hebben: van harte 
proficiat! 

Het schoolteam van de Midden-
school wenst jullie voor de laatste 
dagen van het jaar veel gezellig-
heid met elkaar en voor de 365 
dagen die nog komen een vervul-
ling van jullie dromen. 

Een fantastisch 2010 gewenst!Een fantastisch 2010 gewenst!Een fantastisch 2010 gewenst!Een fantastisch 2010 gewenst!    
B. Gierts, wnd. directeur 
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Gezonde startGezonde startGezonde startGezonde start    
Op vrijdag 13 februari konden 
onze 1e-jaars genieten van een 
gratis gezond ontbijt, hen aan-
geboden door de Vriendenkring 
van de Middenschool in het kader 
van het gezondheidsbeleid.  

Bedoeling is de leerlingen ervan 
bewust te maken dat het heel 
belangrijk is tijd te maken voor 
een gezonde start van de dag. 

Verse energieaanbreng is nodig 
om een ochtend vol activiteiten 
aan te kunnen. Met een even-
wichtig ontbijt vermijdt men een 
‘appelflauwte’ in de voormiddag, 
bovendien heeft het een positie-
ve invloed op de concentratie.  

 
MS Gezond! 



 

 

Bladzijde 2 

Op donderdag 19 november trok-
ken 25 cultuurminnende leerlingen 
en leerkrachten naar CC De Werf 
in Aalst om een opvoering van het 
bejubelde ‘Pubers bestaan niet’ bij 
te wonen. Deze theaterproductie 
van Alexander De Vriendt 
(Ontroerend Goed) en Kopergiete-
rij zette zowel in binnen– als bui-
tenland theaterzalen in vuur en 
vlam. 

Deze productie werd bekroond in 
Nederland en Schotland en was 
recent nog te zien in Sydney en 
Toronto. Later trekt de vrolijke 
bende acteurs ook nog naar New 
York. Om maar te zeggen dat dit 
werk meer dan de moeite waard 
was. Dat was die avond niet an-
ders.  

Eén scène wordt steeds opnieuw 
gespeeld door acteurs tussen de 
14 en 18 jaar oud, maar telkens 
met een andere insteek: de ene 
keer als oersaai en betuttelend 
schooltheater, de andere keer als 
een wilde fuif. Onze leerlingen van 
de richting kunst waren dolen-
thousiast. 

MS Cultureel!   Pubers bestaan nietPubers bestaan nietPubers bestaan nietPubers bestaan niet    

 Enkele reacties: 

Gert: “Het was alsof de spelers 

het publiek een spiegel voorhiel-

den. Maar dan wel één die alles 

uitvergroot!” 

Eva: “Hard gelachen. Vooral toen 

een van die actrices ons vroeg 

keihard Laat me gerust te 

schreeuwen. Ik ken dat gevoel.” 

Aaricia: “De muziek was heel tof. 

Zowel rock als pop als dansmuziek 

werden gebruikt.” 

Kris: “Een pakkend moment: één 

van de tienermeisjes richtte zich 

tot de volwassenen in de zaal—die 

het jonge geweld op het podium 

vaak fronsend toekeken—en zei: 

Laat me toch zijn. Alles is al ge-
daan maar niet door mij. Het is 
niet omdat jullie alles al gedaan 
hebben, dat wij dat niet meer 
mogen. Stof tot nadenken...” 

Het project ‘Geuren & kleuren’ van 
de beroepsvoorbereidende leerja-
ren startte op maandag 16 no-
vember met een zoektocht naar 
geuren en kleuren in het dagelijk-
se leven. Terwijl de leerlingen van 
BVLA zich in de namiddag uitleef-
den in de kunst van het bloem-
schikken, gebruikten de BVL-
B/C’ers al hun kunde bij het ma-
ken van een decoratieve kaarsen-
houder. 

Op dinsdag was er een creatief 
moment en het bezoek aan het 
museum ‘t Aloam in Viane. Het 
museum is ondergebracht in een 

MS Projectmatig!   Projectwerk BVLProjectwerk BVLProjectwerk BVLProjectwerk BVL    

oude watermolen en stelt een gro-
te verzameling gereedschappen 
van ambachten voor. De dinsdag-
namiddag werden de geuren en 
kleuren in de etalages van Ge-
raardsbergen opgesnoven. 

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

De initiatie muurklimmen van don-
derdag was voor velen een per-
soonlijke uitdaging en op vrijdag 
werd  het project afgesloten met 
een heerlijk zelfgemaakt zondags 
buffet. 



 

 

 

 

Bladzijde 3 

 

 

MS Sportief! 

Mountainbikerace 

Op woensdag 21 oktober trok on-
ze school met een delegatie mou-
tainbikers naar De Gavers voor 
het jaarlijks treffen mountainbike 
tussen de verschillende Geraards-
bergse scholen. In één categorie 
slaagden we erin het volledige 
podium te bezetten. Een dikke 
proficiat aan Jonas Stalpaert, 
Brent De Vos en Jelle Vansnick 
voor hun ereplaats! 

 

Veldvoetbal 

Op het jaarlijkse interscholentor-
nooi veldvoetbal schreef de Mid-
denschool zich in met een ploeg 
eerste– en tweedejaars. In het 
verleden hebben we al meermaals 
bewezen niet te moeten onder-
doen voor andere scholen. Op 
woensdag 7 oktober was het niet 
anders: onze tweedejaars konden 
het tornooi winnen en de eerste-
jaars werden verdienstelijk derde. 
Een pluim voor alle deelnemers! 

Minivoetbal 

Sporthal De Veldmuis was eind 
november het toneel voor de in-
terscholenwedstrijd minivoetbal 
voor de 2e-jaars. Onze leerlingen 
schreven zich in met 2 ploegen, 
die allebei een goede wedstrijd 
speelden maar jammer genoeg 
zowel in de kleine als in de grote 
finale het onderspit moeten delven 
en alzo beslag legden op de 4e en 
2 e  p l a a t s .  Ge f e l i c i t e e rd , 
‘Middenschool-boys’, voor jullie 
inzet en faire houding! 

In ‘t Giesbaargs 

temperken: e
en kleine hoe

veelheid 

teppen: dwaa
s iemand 

terbinsjt: ter
wijl 

trunte: trane
rige vrouw 

slasj: pantoff
el 

skurasse: poe
tsvrouw 

spinoeël: ond
eugend kind 

skietig: onbe
heerst 

smagtals: rijk
aard 

smecht: smee
rlap 

Vzw Pisad, een vereniging die rond 
drugpreventie en drugbeleid werkt, 
liet onze tweedejaars op maandag 
19 oktober naar de film Afblijven! 
kijken. Medewerkers hielden na-
dien een nabespreking met de 
klassen. 

De verfilming van het jeugdboek 
van Carry Slee werd bij de leerlin-
gen positief onthaald. Het verhaal 
gaat over een heel gewoon maar 
onzeker tienermeisje dat XTC-
pillen en cannabis begint te nemen 
wanneer ze tijdens het maken van 
een videoclip onzeker wordt en op 
een verkeerde jongen valt.  

In de lessen Nederlands en niet-
confessionele zedenleer werd ver-
der gewerkt aan dit miniproject 
rond drugpreventie. 

MS Gezond!   Afblijven! 

jij meedoen? Er zijn genoeg rede-
nen om minder vlees te eten: je 
gezondheid heeft er baat bij 
(minder vetten en cholesterol) en 
je helpt heel wat dierenleed uit de 
wereld. Bovendien is de veeteelt 
milieubelastend. 

 

De Middenschool doet mee aan 
Donderdag Veggiedag, een cam-
pagne van vzw EVA (Ethisch Vege-
tarisch Alternatief) die iedereen 
wil stimuleren regelmatig vlees-
loos te eten. Elke laatste donder-
dag van de maand kunnen onze 
leerlingen kiezen voor een vegeta-
risch maal: vegetarische spaghet-
ti, groenteburgers, … Waarom zou 

MS Gezond & Milieubewust!   Veggie graag! 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

dinsdag 12 januari 

 

 

 

 

 

 

 

van 17 tot 20 u. 

 

 

vrijdag 29/1    
    

Menu aan Menu aan Menu aan Menu aan €10€10€10€10    

Spaghetti Spaghetti Spaghetti Spaghetti €7 / €4€7 / €4€7 / €4€7 / €4    

(ook veggie!)(ook veggie!)(ook veggie!)(ook veggie!)    
    

IedereenIedereenIedereenIedereen    

van harte welkom!van harte welkom!van harte welkom!van harte welkom!    


