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Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 
 

Na de maartse buien zijn de april-

se grillen bijna ten einde. We kij-
ken uit naar de deugddoende 
zonnestralen om ons gedurende 
de komende weken gezelschap te 
houden. 
De week voor de paasvakantie is 
op de Middenschool traditiege-

trouw projectweek. Leren kan en 
moet bij momenten ook buiten de 
schoolmuren. Tijdens de geïnte-
greerde werkperiode trekken de 
leerlingen en leraren er een week 

op uit. We blijven werken aan 

taalbeleid, cultuur– en milieu-
educatie, … en zorgen ook voor 
een sportieve invulling. 
Onze leerkrachten bezorgden on-
ze leerlingen opnieuw een boeien-
de week. Het team van ‘Zin in 
cultuur’ en de leden van de ‘GWP 

aan zee’ verdienen een dikke pro-

ficiat! De nieuwe formule van de 
GWP was een enorm succes. De 
locatie Koksijde is door alle be-

trokkenen positief ervaren. De 

leerlingen uit de bus zien stappen 
met blije, enthousiaste gezichten 
spreekt voor zich. 
De infoavond van 20 april start 
om 19 uur. U krijgt er informatie 
over de diverse studierichtingen 
die de Middenschool aanbiedt. 

Tevens is er de mogelijkheid om 
kennis te maken met de leer-
krachten van de verschillende 
vakgebieden. 
De open dag van 24 april vangt 

aan om 14 uur met een taal– en 

wiskundespel. U kan de leerlingen 
aan het werk zien in het leercen-
trum maar ook in de vaklokalen. 
Op het aperitiefconcert, dat ge-
pland is om 17 uur, verrassen we 
u met de verborgen talenten van 
onze leerlingen, maar ook met de 

creatieve kunsten van enkele van 

onze leraren.  
In het Koninklijk Atheneum wordt 
er voor de tweedejaars meer in-
formatie gegeven op donderdag 6 

mei om 19 uur. Onze schoolteams 

kijken er naar uit om u te ont-
moeten! 

Cave Quintus! 

15 maart 2010: Quintus Spurius Ligustinus, een Romeins legionair, 

wandelt de mediatheek van de Middenschool binnen en neemt de 

leerlingen van 1Aa en 2A mee op een boeiende maar vooral aan-
schouwelijke tocht door het Romeinse leger van de 1e eeuw.  
Hij vertelde honderduit over zijn harde leven als legioensoldaat en 
toonde welke bagage op mars werd meegenomen, hoe een leger-
kamp werd opgebouwd, waaruit de wapenuitrusting bestond en wel-
ke technieken het Romeinse leger gebruikte. 

Deze voordracht door Quintus, alias Bernard Van Daele (archeoloog 
en auteur) maakte een grote indruk op de leerlingen, temeer omdat 
zij concreet in contact kwamen met de resultaten van de experimen-
tele archeologie. Uit hun enthousiaste reacties blijkt dat dit zeker 
voor herhaling vatbaar is. Meer informatie is te vinden op 
www.project-quintus.be. 
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De strijd der boekenwurmen 

Bladzijde 2 

Was dat nu divi-
sie X of Y waar-
toe superspion 
Alex Rider be-

hoorde? En hoe 
heette dat eiland 
van Patrick La-
grou’s Dolfijnen-
kind alweer? De 
aanwezige vol-

wassenen in de tot strijdtoneel 

voor de jaarlijkse boekenquiz 

omgetoverde mediatheek haalden 
op vrijdag 5 maart de schouders 
op. Kon het nog moeilijker? 
Zweetdruppels parelden op de 
hoofden van hun kroost bij het 

beantwoorden van de meerkeuze-
vragen over de 8 boeken die ze 
gelezen hadden.  

De lustige lezertjes van basisscho-
len Centrum, Klimop, Dender, De 
Klaproos en Klavertje Vier verde-
digden de eer van hun school.  

Zin in cultuur in het algemeen, en 
dus ook leesbevordering in het 
bijzonder, voert onze Midden-
school hoog in het vaandel.  En als 
je die avond zag over welke ken-
nis onze 12-jarigen beschikken, 
kon je enkel besluiten dat deze 

jongeren maar al te graag boeken 

lezen.  
De strijd werd in het voordeel van 
BS Centrum beslecht na een span-
nende nek-aan-nekrace met BS 
Klimop. Alle deelnemende scholen 

kregen de te lezen boeken voor 
volgend schooljaar als geschenk 
aangeboden.  

Dikketruiendag ‘10 
Heel wat leerlingen hadden op 
12/2 hun wintergarderobe boven 
gehaald omdat die dag de verwar-
ming voelbaar lager werd gezet. 

Met de klimaatfilm The Age of 

Stupid kregen de 2es een duidelijk 
beeld over de gevolgen van het 
broeikaseffect.  
De Middenschool maakte van de 
actie ook een sociaal gebeuren: 
ouders en grootouders haalden 

samen met hun (klein)kinderen de 
breinaalden boven. Maar liefst 360 
meter sjaal werd er bijeen ge-
breid! Hartelijk dank voor alle in-
spanning! 

In ‘t Giesbaargs 

boeboep: hond 
fenuijn: ongedierte 
memel: houtworm 

slekke: slak 
tjoekevaarken: varkentje 

zogge: zeug 
eirink: haring 

darre: hommel 
meuzeleir: vink 

I speak English very well! 

Op maandag 8 maart kon de 2A-

stroom genieten van een boeiende 
toneelvoorstelling... in het En-
gels dan nog!  

De Brit Alastair Daniel toert im-
mers doorheen het Vlaamse 
schoollandschap met zijn theater-
gezelschap The Story Tent. 
De verhalen die aan bod kwamen, 
zijn traditionele Britse volksverha-
len. Op een ludieke en humoristi-

sche manier maakten de leerlin-
gen kennis met de Anglo-
Saksische literatuur.  

Ze konden zelfs niet op hun lau-
weren rusten want ze kregen een 
actieve rol in het toneel: sommi-

gen werden echte figuranten, an-

deren mochten dan weer meezin-

gen of een vraag beantwoorden. 
Een voltreffer! We hopen meneer 
Daniel volgend jaar terug te zien. 
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SNAPSHOT SKIVAKANTIE 

 

 

Project 
Tijdens de projectweek Zin in 

cultuur van de 2e-jaars brach-

ten we een bezoek aan Antwerpen 

en Brussel, beide al culturele 

hoofdstad van Europa geweest. 

In Antwerpen wandelden we door 

Chinatown, langs het Coninckplein 

met haar Afrikaanse gemeenschap 

en de Handelsstraat met haar 

Turkse en Marokkaanse hande-

laars. De modewandeling bracht 

ons langs winkels, gebouwen en 

wijken die belangrijk (geweest) 

zijn in de ontwikkeling van Ant-

werpen als modestad. Tijdens de 

kathedralenwandeling kwamen we 

oog in oog te staan met de archi-

tectuur van de 19e en 20e eeuw.  

In Brussel gingen onze leerlingen 

in de luchthaven ‘achter de scher-

men’ en brachten ze een geleid 

bezoek aan de VRT. 

Terug in Geraardsbergen maakten 

ze dan weer kennis met het werk 

van Rob en Marnic De Lange. De 

poëziewandeling kende veel bijval 

en zette onze leerlingen aan het 

schrijven. De workshops dans, 

schilderen en beeldhouwen wer-

den enthousiast gevolgd. 

Het gezond ontbijt en de sportdag 

tenslotte kaderen in ons gezond-

heidsbeleid. We danken de directie 

en leerkrachten van het KA voor 

hun gastvrijheid en de succesvolle 

organisatie van de Highland Ga-

mes. 

Paris, je t’ aime! 

Naar jaarlijkse gewoonte maken 

onze 2A’ers bij het begin van de 
lente een ééndagstrip naar de 
meestbezochte stad van Europa: 
Parijs.  
Onder het motto beelden zeggen 
meer dan woorden volgen hieron-
der wat sfeerbeelden. 

GWP AAN ZEE 

Dit jaar werd voor de geïntegreer-

de werkperiode van de 1e-jaars 
gekozen voor een andere locatie 
dan het vertrouwelijke Ronse, 
namelijk Sint-Idesbald, een dorp-
je in Koksijde. ‘Het Reigersnest’ 
werd bijna een week lang de uit-
valsbasis van tal van activiteiten. 

Op het programma: 

maandag: Vestingroute Ieper + 
bezoek oorlogsgraven Westhoek 

dinsdag: bezoek sluizencomplex 
Nieuwpoort + rondvaart + work-
shops (gedichtje maken - kader 

knutselen - spelen met de Franse 
taal - ‘math on the beach’) 

woensdag: activiteiten in ’De 
Nachtegaal’ (De Panne), een na-
tuureducatief centrum + fuif 

donderdag: sportdag 

Groepsfoto onder La Grande Arche op La Défense 

PO-opdracht onder de Eiffeltoren 

Samen op de foto met Quasimodo voor de Nôtre Dame 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 


