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Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 

Na een echte Belgische zomer 
van afwisselend te koud of te 
warm heeft iedereen opnieuw de 
energiebronnen opgeladen om 
een mooi schooljaar tegemoet te 
gaan. De Middenschool kan op-
nieuw op het vertrouwen van zeer 
veel ouders rekenen en zag op-
nieuw het aantal inschrijvingen 
stijgen. Voor het schoolteam is dit 
een hart onder de riem en wij 
hopen dan ook samen met leer-
lingen en ouders de ingeslagen 
weg en de beoogde doelstellingen 
verder te kunnen ontwikkelen.  

Ook dit jaar ligt ons accent op de 
verdere integratie van ICT in het 
lesgebeuren. Dankzij de steun die 
u ons biedt door uw deelname 
aan ons najaarseetfestijn, onze 
spaghettiavond of door het kopen 
van een tombolalootje kunnen wij 
samen met de gelden die wij krij-
gen van de gemeenschap ons ICT
-park verder uitbreiden. Er wor-
den nog meer beamers en com-
puters aangekocht zodat elke 
leerling kan genieten van een 
aangepast maatschappijgericht 
onderwijs. 

Wij trachten eveneens voor het 
welzijn van uw kind te zorgen 
door de aankoop van nieuwe ban-
ken en stoelen want niets is aan-
genamer dan in een leuk lokaal 
les te krijgen. Daarom staat ook 
het verven van een deel van de 
lesruimtes op het programma. 
Onze collega’s van techniek en 

van muzikale opvoeding gaven 
reeds het startschot van deze 
verfraaiingswerken. 

Samen met de oudervereniging 
zullen wij ook dit jaar bekijken 
hoe wij u op een zo efficiënt mo-
gelijke wijze kunnen bereiken en 
kunnen laten samenwerken in 
het totale lesgebeuren: ieder 
naar zijn eigen interesses. Met 
de democratisch verkozen leer-
lingenraad beogen wij een parti-
cipatief schoolbeleid.  

Onze verschillende werkgroepen 
staan paraat (groene school, 
cultuur, sportraad, ICT) om onze 
leerlingen maatschappijbewust 
en maatschappijgeïntegreerd te 
helpen opvoeden. 

Beste leerlingen, beste ouders, 
beste schoolteam, SAMEN ma-
ken wij er een verrijkend school-
jaar van! 

Namens het schoolteam 

M. Cosyns 

Directeur 

MS Gezond!  

Donderdag = veggie! 

Met ‘Donderdag Veggiedag’ wil-
len we leerlingen en schoolperso-
neel stimuleren om één keer per 
week lekker vegetarisch te eten. 
Eén dag in de week zonder vlees 
of vis, maar met veel groenten 
en vleesvervangers, zoals tofu, 
quorn, groentenburgers … Waar-
om zou je meedoen? 

• Voor je gezondheid: ge-
zond vegetarisch betekent 
minder dierlijke vetten en 
meer vezels. 

• Voor het milieu: veeteelt is 
medeverantwoordel i jk 
voor o.a. het broeikasef-
fect. 

• Voor de dieren: in België 
alleen al worden jaarlijks 
zo’n 285 miljoen dieren 
gedood voor consumptie. 
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MS Democratisch! 

Leerlingenraad 

In september stelden heel wat 
leerlingen zich kandidaat om in de 
leerlingenraad te zetelen. Vrijdag 
24 september, dag van de verkie-
zingen, was er dan ook één van 
verwoed nagelbijten en spannend 
de uitslag afwachten. Voor vele 
van onze leerlingen was het de 
eerste keer dat het concept 
‘democratie’ in de praktijk werd 
omgezet. Zij en zij alleen verkie-
zen wie in de raad komt te zitten. 

Alle leerlingen van onze school 
worden in de raad vertegenwoor-
digd. De verkozen leerlingen ver-
tegenwoordigen op hun vergade-
ringen de meningen van hun me-
deleerlingen. En dat ze bruisen 
van de leuke ideeën is voor ons 
geen verrassing meer. De tien 
verkozen leerlingen beloven ook 
dit schooljaar de meningen van 
hun klasgenoten goed te verte-
genwoordigen. Ze staan daar niet 
allen in want ze worden omringd 
door een team van leerkrachten. 

Onze leerlingenraad organiseert 

filmnamiddagen, sportcompetities, 

verfraaide de speelplaats met 

In ‘t Giesbaargs 
 

beulingen : ingewanden 

biek: eten 

boestrink: gerookte haring 

bokisj: boterham 

brèjen: braden 

buëne: boon 

fersjet: vork 

geregeld: spek 

kapperken: pint bier 

kroete: boterhamkorst 

 

nieuwe zitbanken, stellen in sa-

menspraak met de keuken de me-

nu’s voor de warme maaltijden 

samen. De leerlingenraad was ook 

enthousiast over het beamerpro-

ject dat door de school werd opge-

start. 

Zoveel betrokkenheid bij jonge 

tieners uit de eerste graad is tege-

lijkertijd hartverwarmend en ge-

ruststellend. Het vormen van onze 

leerlingen stopt niet eens zij uit 

onze klaslokalen stappen.  

De inspraak die zij in onze school 

in al zijn facetten krijgen maakt 

deel uit van ons pedagogisch pro-

ject. 

Participatie is geen hol begrip aan 

de Kaai. School maken we samen: 

leerlingen, hun ouders, directie en 

leerkrachten. De leerlingen leren 

op die manier niet enkel met de-

mocratische besluitvorming om-

gaan, het verhoogt vooral hun 

welbevinden op onze school. Daar 

wint iedereen bij. 

MS Gezond!  

Boekentasweegactie 

Hieronder een paar beelden van 
de actie om na te gaan of de boe-
kentassen niet te zwaar zijn ... 

 

Vorig jaar slaagden we erin om 

voor de dikketruiendag een me-

galange sjaal te breien. Dit jaar 

willen we proberen om die dag in  

februari de  school te zijn die 

letterlijk en figuurlijk het meest 

goedgemutst is! We dagen jullie We dagen jullie We dagen jullie We dagen jullie 

uit om zelf een coole muts te uit om zelf een coole muts te uit om zelf een coole muts te uit om zelf een coole muts te 

breien! breien! breien! breien!     

Info & breipatroon bij mevrouw 

Seminck en/of Smartschool 

(rubriek ‘Groene School’). Wordt 

zeker en vast vervolgd! 

 

 

Tips om je rug te sparen kan je vinden 

onder ‘Groene School’ op Smartschool. 
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MS Projectmatig! 

1B op ontdekking 

Met een lichtere boekentas maar 
hoofd vol verwachtingen trokken 
de leerlingen uit de 1B-klassen op 
maandag 6 september naar onze 
Middenschool.  De week zou in het 
teken staan van het project 
‘ontmoeten.’ Maar zo een project-
week, wat is dat eigenlijk? 

Het reguliere lessenrooster, het 
indelen van de week in lesuurtjes 
van 50 minuten, werd opzijge-
schoven en de gewone vakken 
ruimden plaats voor een brede 
waaier aan activiteiten onder de 
noemer ‘ontmoeten.’ Onze leerlin-
gen ontdekten onze school, leer-
den elkaar beter kennen (er werd 
zelfs een heuse stamboom van de 
familie gemaakt in het Frans), 
knutselden een heuse didgeridoo 
in elkaar, ontdekten vreemde cul-
turen maar trokken er ook op uit: 
Geraardsbergen zelf werd ver-
kend. Er was aandacht voor de 
geschiedenis van de stad maar 
ook een bezoek aan onze brand-
weerkazerne ontbrak niet.  

Ook de grenzen van het eigen li-
chaam werden ontdekt in verschil-
lende sportactiviteiten. En dat er 
ook gelachen mocht worden bleek 
toen onze leerlingen jeugdfoto's 
van hun leerkrachten mochten 
verbinden met huidige kiekjes. 
'Dat sommigen nog zo jong zijn 
geweest' was voor sommigen on-
der hen dan ook een heuse ont-
dekking. Kortom, het project was 
een gevarieerd menu dat er voor 
zorgde dat de leerlingen niet enkel 
onze school aan de kaai ontdekten 
maar ook hun klasgenoten, leer-
krachten en de omgeving.  

En toen de week naar zijn einde 
liep bakten we heerlijke cake die 
op vrijdag 10 september samen 
met de ouders van onze leerlingen 
smakelijk werd verorberd op een 
ontmoetingsavond. Zo maakten 
ook de ouders van de leerlingen 
uit 1B kennis met onze school en 
de aanzienlijke talenten van hun 
kroost. De ontmoetingsweek werd 
gezellig, informatief en vooral ook 
smakelijk afgesloten.  

MS Milieubewust! Helix 

Op 6 en 7/9 was de Helix voor de 
1A’ers de uitvalsbasis voor een 
landschapsexcursie, waarbij aller-
lei vaardigheden aan bod kwa-
men, zoals kaartlezen, gericht 
waarnemen, waarderen van open 
ruimtes … In de exporuimte ont-
dekten ze hoe vervuilende stoffen 
de gezondheid beïnvloeden. 

QUOTES  

Naar de grote school: een kleine 

stap voor tienervoeten, een giganti-

sche in hun schoolleven. 

Hoe ervoeren onze eerstejaars die eer-

ste weken bij ons aan de Kaai? We laten 

er enkele aan het woord ... 

Silke Van Hoegaerden (1Aa): “De eer-
ste dagen was het wel aanpassen: elk 
lesuur in een ander lokaal bij een andere 
leerkracht  zitten. Maar nu, enkele we-
ken verder zou ik het niet meer anders 
willen. Er zit zo meer afwisseling in de 
dag.” 

Jorn Van Der Pulst (1Ab): “We hebben 
al vaak met de computer kunnen werken 
in verschillende vakken en dat is leuk. 
Bijna alle leerkrachten werken met een 
beamer en een laptop die op internet is 
aangesloten en dat maakt de lessen boei-
ender.” 

Yorben De Smet (1Ac): “We krijgen 
meer en andere vakken in vergelijking 
met het lager.  Geschiedenis, aardrijks-
kunde, natuurwetenschappen, Engels, ... “ 

Mehdi Mernissi (1Ad): “Op de speel-
plaats is het fijn dat je er elke dag kan 
tafeltennissen, voetballen en basketten. 
Kunnen we ons goed uitleven tussen de 
lessen in. Ik sport graag en vond de in-
terscholencompetitie veldlopen op 
woensdagnamiddag heel plezierig.” 

Madieng Mbaye (1Ad): “De leerkrachten 
geven ook inhaalles als je de les niet zo 
goed snapt. Ze doen hun best om ieder-
een mee te krijgen en dat is fijn.” 

Nikita Real (1Ad): “Het is leuk om zelf 
je studierichting te kiezen. Zo krijg je 
vakken die je echt interesseren.” 

Kenneth Denie (1Ae): “Ik was de eerste 
dag wat zenuwachtig om naar de 'grote' 
school te gaan. Maar ik maakte al snel 
veel vrienden. Heel fijn om ook met nieu-
we leerlingen die van andere scholen 
komen in een klas te zitten. De midden-
school is de max!” 

Aranka Duchau (1Af): “Wat ik tof vind 
is dat we ook niet altijd in de klas zitten: 
we trekken er ook op uit. Zo zijn we al 
naar de Helix geweest op natuurwande-
ling en hebben we een optreden van ech-
te Cubanen met hun swingende samba 
gezien.” 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

ZATERDAG 27/11 

 

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 of 

Veggieballetjes in tomatensaus 
 

 

 

DONDERDAG 21/10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Van 17 u. tot 20.30 u. 
 


