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IN DIT NUMMER: 

Beste ouders, beste leerlingen, beste 
schoolteam 

 

Het is een traditie om bij het nieuwe 
jaar iedereen een goede gezondheid 
te wensen. Het optimaliseren van de 
gezondheid, zowel psycho-emotioneel 
als fysisch, is één van de  hoofddoelen 
van de Middenschool. Ons schoolteam 
organiseerde een volledige gezond-
heidsdag onder de stimulerende lei-
ding van mevr. Bruylant. Wat er alle-
maal te beleven viel, kan u verder in 
dit ‘Kaaike’ lezen. 

2010 zal ons bijblijven als een jaar 
met heel wat pakkende, schrijnende 
momenten voor veel families en som-
mige scholen uit het Geraardsbergse. 
De overstromingen zorgden voor veel 
ellende en veel mensen werden zwaar 
financieel en emotioneel getroffen. De 
solidariteit was groot maar het leed 
moest door ieder op zijn manier ver-

werkt worden. 

Gelukkig zijn er ook mooie herinnerin-
gen zoals de erkenning door Unesco 
van het dubbelfeest van Krakelingen 

en de Tonnekensbrand. Onze school 
eert tradities en wil dan ook het 
stadsbestuur en de respectievelijke 
organistoren van harte proficiat wen-
sen met deze prestatie. 

Zoals bij iedere school in Vlaanderen 
op een bepaald tijdstip het geval is, 
moest de Middenschool zich verant-
woorden over haar visie, beleid en 
organisatie tegenover een 
‘doorlichtingsteam’. Wij kunnen u nu 
al meedelen dat het schoolteam schit-
terend gepresteerd heeft  en dat uw 
kind school loopt in één van de beste 
scholen van Vlaanderen. Dit resultaat 
is te danken aan een begeesterend 
team dat veel meer realiseert, organi-
seert dan lesgeven. Dagdagelijks le-
ren de leerlingen te functioneren in de 
minimaatschappij die de Middenschool 
wil zijn. Dit gebeurt in een warme 
professionele sfeer die fel gewaar-
deerd werd door het inspectieteam.  

Aan de schoolploeg een dikke welver-

diende proficiat. We mogen allen fier 

zijn met het gepresteerde resultaat! 

 Voor 2011 wensen wij aan onze leer-

lingen: een stralende, waardevolle 

toekomst  in de liefdevolle omgeving 

van familieleden en de begeleiding 

van het schoolteam.  

Aan u ouders, collega’s en sympathi-

santen van onze school: een gelukkig 

en gezond jaar!  

Wie schrijft, die blijft! 

 

Het cultuurnetwerk Davidsfonds organiseerde dit jaar een wedstrijd 

creatief schrijven voor jongeren. In heel wat Vlaamse scholen, waar-

onder ook de Middenschool, spoorden leraren Nederlands hun leerlin-

gen aan hun fantasie de vrije loop te laten en deel te nemen aan deze 

Junior Journalist-wedstrijd. De opdracht luidde: “Verzin een verhaal, 

pen een vertelling, schrijf een legende of tokkel een fabel. De vorm 

maakt niet uit, zolang het maar een groen verhaal is.” 

Een jury van Bekende Vlamingen (Dirk Bracke, Stef Wauters, Annelies 

Ruten …) zal de beste inzendingen selecteren. We duimen alvast voor 

onze deelnemers! 

Op Facebook kan je bij ‘Junior Journalist’ het verloop van de wedstrijd volgen! 

Mevrouw M. Cosyns 

Directie 
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je door assertief te reageren heel 
wat problemen voorkomt, bleek 
na de workshop assertiviteit 
en dankzij de ‘Amaai mijn (h)

oren!’-koffer konden de leerlingen 
met een decibelmeter de sterkte 
van verschillende geluidsbronnen 
meten, zoals hun mp3-speler. 

Uit een enquête achteraf bleek dat 
de gezondheidsdag meer dan ge-
smaakt werd bij de leerlingen en 

zeker voor herhaling vatbaar is.  

Hieronder volgen enkele sfeer-
beelden van die dag ... 

In ‘t Giesbaargs 

Begijnhofkaai: de Koeëje 

Ezelberg: de Tramstoeësje 

Frans Renswijk: d’Ofkiesj 

Goedevrouwestraat: de Bùntjiesj 

Papiermolenstraat: al de Gaas 

Parkstraat: ‘t Rot 

Reepstraat: de Nest 

Sasweg: al ‘t Sas 

Wegvoeringstraat: de Baguijnestroeëte 

Meerminstraat: ‘t Marmienestrùtjen 

Gezondheid is een belangrijk goed 
vandaag de dag, zowel mentaal 
als fysiek. Daarom organiseerde 
de Middenschool op vrijdag 29 

oktober een gezondheidsdag voor 
haar 322 leerlingen. De klassen 
werden herschikt in 10 groepen 
die een aantal workshops volgden. 
Zo was er keuze uit cyberpesten, 
praktijk voeding, ergonomie, 
EHBO, sport, relaxatie, verkeers-

veiligheid, gezond ontbijten, as-
sertiviteit en ‘Amaai mijn (h)

oren!’.  

In de workshop cyberpesten werd 
de leerlingen o.a. aangeraden 
nooit persoonlijke gegevens via 

internet aan onbekenden door te 
geven. Tijdens praktijk voeding 
maakten ze zelf een lekkere fruit-
salade, en bij ergonomie kwamen 
de juiste zit- en tiltechnieken aan 
bod. Een bijensteek verzorgen en 
de eerste hulp toedienen in geval 

van een astma-aanval was dan 
weer de taak van de begeleiders 

van de workshop EHBO.  

Na een uurtje sporten met een 
kijkwijzerparcours was het lekker 
relaxen bij een rustgevende tekst 
en ontspannende muziek. Terwijl 

de workshop verkeersveiligheid de 
leerlingen onderwierp aan een 
verkeersquiz, werd hen bij gezond 
ontbijten aangeleerd of een crois-
sant als ontbijt wel gezond is. Dat 

Welke waarden geeft de decibelmeter aan als 

we eens goed roepen?! 

Samen een lekkere fruitsalade maken ... 

WORKSCHOP RUGHYGIËNE / ERGONOMIE 

Interessante info & tips op 

http://www.ergonomiesite.be/school/rug_

op_school.htm 

Sportiviteit gegarandeerd! 

Onze school nam deel aan het 

interscholentoernooi basketbal 

met maar liefst 4 ploegen: 3 ploe-

gen 1e-jaars en 1 ploegje 2de-

jaars. Bij deze laatste verliep alles 

vlot en er werd geen enkele wed-

strijd verloren. De ploeg van Yas-

sir Mounadi, Wout Vandervoort en 

Marinus Christof haalde hiermee 

de eerste plaats. Onze 1e-jaars 

haalden plaatsen 2, 4 en 5 binnen 

hun poule. Gefeliciteerd allemaal! 

Ook een dikke proficiat aan de 

kapiteins van de deze ploegen: 

Guuleed Abdi, Van Der Haegen 

Jordy en Masfrancx Dylan. 

Het minivoetbalteam van de 2es be-

haalde de 1e plaats, waardoor ze naar de 

volgende ronde mogen. Hopelijk kunnen 

ze opnieuw stunten in Gent en veroveren 

ze net als vorig schooljaar een plaatsje 

in de finale. We duimen voor jullie! 



 

 

Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 
19 november namen de leerlingen 
van het beroepsvoorbereidend 
leerjaar deel aan het vakover-
schrijdend project ‘Geuren & kle-

uren’. De bedoeling ervan is om 
de betekenis van geuren en kleu-
ren in voeding, natuur, techniek, 
wetenschap, taal en kunst te ont-
dekken. 

Zo maakten de leerlingen op 
maandag kennis met kleuren in 

het dagelijks leven. Dit gebeurde 
aan de hand van een leerrijk ver-
keersspel. Tijdens het creatief mo-
ment werden postkaarten ontwor-
pen die voor de gelegenheid met 
Arabische motieven werden ver-
sierd.  

De jongens van de harde sector 

maakten een kaarsenhouder uit 
hout of metaal, terwijl de meisjes 
aan de slag gingen met pompoe-
nen om in de sfeer van Halloween 
te blijven. Nadien konden ze ook 
nog genieten van hun zelfbereide 
pompoensoep. 

Op woensdag werden de neus-

vleugels volledig opengezet: de 
BVL’ers maakten kennis met de 
wereld van de etherische oliën en 
hun vele toepassingen.  

Terwijl de jongens op donderdag 
verder werkten aan hun kaarsen-
houders, kozen de meisjes voor 

bloemschikken. In de namiddag 

Project BVL: ‘Geuren & kleuren’ 
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werd voor allen het actuele thema 
racisme aangesneden en bespro-
ken naar aanleiding van de film 
‘Crash’. 

De herfstwandeling in de Helix van 
vrijdagvoormiddag gaf iedereen de 
gelegenheid van de prachtige 
herfstkleuren in de natuur te ge-

nieten. ‘s Namiddags kregen de 

meisjes een workshop rond kleur 
en stijl. Ze ontdekten hierbij of ze 
een zomer– of eerder een winter-
type zijn. Voor de jongens eindig-
de het project met een sportieve 
noot: ze gingen muurklimmen en 

kwamen te weten dat de zwarte 
route wel degelijk de moeilijkste is 
om boven te geraken! 

HERFSTPOËZIE 

Wie de school bezocht op het eet-
festijn kon er niet naast kijken: de 
eetzaal was gedecoreerd met 

herfstgedichten geschreven door 
onze 1e-jaars. Hieronder een paar 
pareltjes … 

De herfst komt na de zomer. 

Mensen worden lomer. 

De zon verschuilt zich meer en meer, 

daar gaat het warme weer. 

De bodem van het bos is één en al blad. 

Kijk uit, want het is glad! 

Binnen is het lekker warm, 

de bomen worden arm. 

Dieren schuilen in hun nest , 

gelukkig heb ik een warme vest. 

De  herfst is gekomen 

De zon verliest haar kracht 

Regen en wind komen nu aan de macht 

De mooie zomerkleuren verliezen hun glans 

Zwart en grijs leiden straks de dans 

De herfst is gekomen 

Dat zie je zo aan de bomen 

Alle blaadjes zijn geel, oranje en rood 

En zijn nu helemaal dood 

De wind rukt hen los 

Vaarwel het mooie bos 

De herfst is gekomen 

De vogels tjilpen niet meer 

Ze houden niet van dit barre weer 

De egel begint te gapen 

Straks gaat hij voor lange tijd slapen 

De herfst is gekomen 

De doden worden herdacht 

Het kerkhof is een bloemenpracht 

Misschien maar voor één nacht 

Want de vorst houdt al de wacht 

Herfst, de bladeren zijn de bomen moe 

Ze vallen naar beneden, ze komen naar je toe 

Herfst, het jachtseizoen is open 

Dieren zetten het op een lopen 

Herfst, het wordt wat koeler buiten 

Vogels trekken naar het zuiden 

Herfst, het gaat veel regenen nu 

Kom hier maar lekker schuilen onder mijn paraplu 

Stilletjes aan vallen de bladeren van de bomen. 

Sommige denken: laat de winter nu maar komen. 

Blaadjes krijgen mooie herfstkleuren: 

Oranje, geel, bruin en ze krijgen ook andere geuren. 

Van de zomer moet je alvast niet meer dromen.  

Laat die dikke kleren de kast maar uitkomen. 

Vaarwel aan al dat groen, 

De zomer is verleden tijd,  

maar niet voor eeuwig en altijd. 

Er is een nieuw seizoen, 

je kan er niets aan doen. 

Herfst is in het land, 

de zon moet aan de kant. 

Bladeren kleuren prachtig, 

de wind waait krachtig. 

Bladeren vallen van de bomen, 

laat de winter nu maar komen ! 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

Aan al onze leerlingen, ouders & 

sympathisanten wensen wij van  

harte hele fijne kerstdagen en een   

vreugdevol nieuw jaar! 

 

 

 

 

 


