
 

 

Horen jullie ook de takjes fluisteren?Horen jullie ook de takjes fluisteren?Horen jullie ook de takjes fluisteren?Horen jullie ook de takjes fluisteren?    

Beste ouders, beste leerlingen, beste 
schoolteam 

Na maanden van ijzige, witte, stille 
koude komt er opnieuw kleur in het 
landschap. ’s Morgens opstaan, de 
vogeltjes horen tjilpen, de lentebloe-
men boven de grond zien gluren om 
te kijken of het ogenblik van ontwa-
ken aangekomen is. Zelf vol goede 
voornemens de dag beginnen om 
zeker en vast vanaf nu meer bewe-
ging in je leven te brengen: letterlijk 
en figuurlijk. Maken jullie dat ook 
mee? 

De Middenschool geniet ook volop 
van de eerste lentestralen en het was 
een prachtige Dikketruiendag - of 
moet ik schrijven Mutsendag - die op 
16 februari georganiseerd werd. Tij-
dens de voorbereidingen ervan werd 
er door de leerlingen, ouders, groot-
ouders en leraren honderden mutsen 
gebreid en opnieuw slaagde de werk-
groep Groene School erin om er een 
leerrijke, milieubewuste dag van te 
maken. 

Onze tweedejaars genoten tijdens de 
krokusvakantie van de ski– & snow-
boardvakantie in Wagrain, ingericht 
door een team leraren dat onze leer-
lingen op vrijwillige basis reeds jaren 
sportief begeleidt.  

De jeugdboekenquiz kende heel wat 
enthousiaste lezersgroepjes van de 
basisscholen. Een bewijs dat onze 
jeugd nog steeds graag een boekje 
verslindt en een goeddraaiende 
stadsbibliotheek is daar zeker niet 
vreemd aan. 

Na het uitstekende verslag van de 
onderwijsinspectie blijven wij natuur-
lijk niet bij de pakken zitten en zoemt 
en gonst het van de activiteiten in de 
Middenschool. De projectweek en het 

vrij podium staan klaar om er voor de 
leerlingen een unieke belevenis van 
te maken. Het ervaringsgericht en 
activerend leren zijn een begrip in 
ons kwaliteitsvol overbrengen van de 
leerstof. Ons schoolteam blijft het 
project van de Middenschool verder 
met veel bezieling onderbouwen en 
uitstralen.  

Hoe werken we, wat zijn onze projec-
ten, welke ICT-middelen gebruiken 
we? U krijgt er een antwoord op tij-
dens onze infoavond van 26 april en 
tijdens de open dag van 7 mei. Wilt u 
het vervolgverhaal meemaken van de 
Middenschool, dan kan u op 8 mei 
terecht op de open dag van het Ko-
ninklijk Atheneum. Mijn collega N. 
Van Costers en onze teams heten u 
alvast van harte welkom! 
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U leest toch ook? 
Op vrijdag 25 maart werd in de me-
diatheek van de Middenschool de 4e 
editie van de jaarlijkse boekenquiz 
gehouden. Om kans te maken op de 
beker moesten de  lustige lezertjes 
van basisscholen Dender, Centrum, 
De Klaproos, De Knipoog, Klim Op, 
en Klavertje 4 maar liefst 8 jeugd-
boeken lezen.  

Waarom werd Mata Hari gefusil-
leerd? Hoe heette de lievelingsklok 
van Quasimodo, de klokkenluider 
van de Notre Dame? Deze en vele 
vragen moesten ervoor zorgen dat 
na 8 reeksen duidelijk werd welk 
groepje de wisselbeker mee naar 
school mocht nemen. 

Het enthousiasme bij de deelnemers 
verraadde dat het goede leesboek 
gelukkig nog zijn mannetje kan 
staan in een wereld waarin beeld en 
geluid door de massamedia domine-
ren.  

De strijd voor beste boekenwurmen 
2011 werd uiteindelijk beslecht in 
het voordeel van basisschool Klim 
Op uit Zandbergen. Zij behaalde 82 
van de 96 te verdienen punten. Alle 
scholen kregen het leesvoer voor 
volgend schooljaar als geschenk 
aangeboden.  Proficiat aan alle deel-
nemers! 
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Op woensdag 16 februari was het de 
jaarlijkse Dikketruiendag, een dag die 
door de overheid in het leven is geroe-
pen om ons allemaal even te doen 
stilstaan bij de mogelijke ernstige ge-
volgen van het broeikaseffect op het 
klimaat. Omdat de werkgroep Groene 
School vindt dat iedereen zijn steentje 
kan bijdragen in de hoop de schade 
enigszins te beperken, organiseerde zij 
een aantal acties op school.  

De leerlingen van het 1e jaar kregen 
die woensdag het 1e lesuur de zoge-
naamde 'dikketruiendagles', waarin 
hen werd verduidelijkt wat dat broei-
kaseffect nu precies betekent, wat het 
kan teweeg brengen en wat wij er aan 
kunnen doen.  

De tweedejaars werden getrakteerd op 
de schitterende documentaire Home 
van de Franse fotograaf Yann Arthus-
Bertrand, bekend van zijn tentoonstel-
ling én natuurdocumentaire De aarde 
vanuit de hemel. 

wist je dat…wist je dat…wist je dat…wist je dat…    

de groene toog een 

nieuw jasje krijgt? 

Leerlingen van het kernteam van de 
Groene School zijn een aantal 
woensdagnamiddagen druk in de weer 
geweest met verfborstels om de 
Groene Toog, het biologische 
winkeltje, een aantrekkelijke look te 
geven. Wanneer de nieuwe meubeltjes 
arriveren, zal de ‘make-over’ compleet 
zijn. 
Het lokaal naast de middenblok wordt 
het hoofdkwartier van de groene cel. 
De maandelijkse vergaderingen zullen 
er doorgaan, alsook de dagelijkse 
verkoop van gezonde, biologische 
v e r s n a p e r i n g e n  ( a p p e l s a p , 
chocoladecakes, speltwafelhartjes, 
OXFAM-chocoladerepen en binnenkort 
ook appels en OXFAM-sesamrepen). 
Iedereen van harte welkom! 

MS milieubewust! Goedgemutst in 2011! 

Bladzijde 2 

In alle klassen werd de verwarming 
lager gezet en medeleerlingen en per-
soneel werd aangespoord zich warm 
aan te kleden, het liefst op een origi-
nele manier. 

Hoogtepunt van de dag was de 
groepsfoto met de zelfgebreide mut-
sen. Maanden op voorhand zijn groot-
ouders, ouders en leerlingen zelf aan 
de slag gegaan met breinaald en garen 
om een eigen muts te maken. De oma 
van Jordy Van Der Haegen uit 1Ac 
heeft in haar enthousiasme maar liefst 
de hele klas van haar kleinzoon voor-

zien van zelfgebreide mutsen!  

Onder het motto Jong geleerd is oud 
gedaan zijn de leerlingen van de basis-
scholen die dag ook op bezoek geko-
men. Ze kregen net als onze eerste-
j a a r s  e e n  a a n g e p a s t e 
‘dikketruiendagles’. Om het net geleer-
de zeker niet te vergeten, kreeg elk 
klasje een luchtzuiverende sanseveria 
mee naar school. 

In ‘t Giesbaargs 

aakn: oude vrouw 
aatewaark: houtwerk 
battendoêt: toch niet 

bèbber: mond 

daarekiesj: neer 
dabber: motoculteur 
dabberen: ploeteren 

èksèmpel: bijvoorbeeld 
èmpeir: regenjas 

faking: deugniet 

Luchtfoto uit ‘Home’ 

Wat? Ski- & snowboardvakantie. 

Waar? Wagrain (Oostenrijk) 

Wanneer? In de krokusvakantie. 

Wie? 48 leerlingen & leraren. 

Ski-info? 1500 tot 2000 m hoogte. 

Weer? Dagelijks zonnig. 

Conclusie? Voor herhaling vatbaar! 



 

 

MS projectmatig! Mooie  

vooruitzichten... 

Projectonderwijs  

Leerinhouden overbrengen? Het kan 
ook anders dan volgens het klassieke 
patroon. Dat gebeurt in de Midden-
school de week voor de paasvakan-
tie; zelfs onze schoolbel wordt dan 
rust gegund.  

Onze eerstejaars reizen immers naar 
onze kust om er een weekje in de 
gezonde zilte lucht de streek rond 
Koksijde te ontdekken. Een ontdek-
kingstocht die hen o.a. langs Ieper en 
zijn boeiende In Flanders Fields-
museum leidt. De typische fauna en 
flora van het ons resterende duinge-
bied wordt ontdekt in het natuurcen-
trum De Nachtegaal. Een heuse 
sportdag met verschillende 
strandsporten kan ook niet in het 
programma ontbreken. De GWP in 
Sint-Idesbald wordt een fantastische 
week waarin de leerinhouden op een 
dynamische manier, in het veld, wor-
den gerealiseerd. 

Onze tweedejaars doen we dan weer 
zin in cultuur krijgen. We nemen ze 
mee naar Parijs om er de Champs- 
Elysées eens van dichterbij te bekij-
ken. We trekken naar Brussel, bezoe-
ken onze luchthaven en ontdekken in 
de bioscoop welke emoties een 
‘transitzone’ kunnen opwekken in de 
recent bejubelde film Turquaze. Ook 
het historisch stadscentrum van Gent 
wordt via een zoektocht uitgeplozen. 
Een bezoek aan het designmuseum 
zal onze tweedejaars tot het inzicht 
brengen dat onze streken over topta-
lent op wereldschaal beschikken. Wie 
weet krijgen ze tijdens de workshops 
zoveel zin in cultuur dat ze later nog 
van zich laten horen? 

Bladzijde 3 

In Flanders Fields 

Waar ze zich alleszins zullen laten 
horen, is op vrijdagnamiddag, vlak 
voor de paasvakantie, op het vrij 
podium. Op deze afsluiter van onze 
projectweek tonen onze leerlingen 
zich van hun meest artistieke kant… 
op het podium, met muziek, dans en 
toneel. Door de leerlingen, voor de 
leerlingen. Voorwaar: mooie vooruit-
zichten. 

De Champs-Elysées met de Arc de Troimphe 

WIST JE DAT... 

de leerlingenraad 

maandelijks de betere 

jeugdfilm projecteert? 

Onze Middenschool heeft oog voor 
cultuur. Onder impuls van de leerlin-
genraad wordt er maandelijks een 
filmvoorstelling georganiseerd in de 
mediatheek. Dat deze is uitgerust 
met een groot projectiescherm en 
een surround-geluidsinstallatie is dan 
ook mooi meegenomen.  

Onze jonge filmfans kunnen er op 
woensdagnamiddag genieten van de 
betere jeugdfilm. Mét inhoud, dat 
spreekt. De jonge cinefielen doken in 
maart het door Lewis Caroll verzon-
nen konijnenhol in om er Tim Burtons 
interpretatie van literatuurklassiekers 
Alice in Wonderland te ontdekken. 
Wordt vervolgd! 

MS sportief! Tafeltennistornooi 
Op woensdag 2 maart behaalden onze leerlingen de 2e, 3e, 4e en 5e plaats tijdens 
de woensdagmiddagsport tafeltennis. 
De Middenschool schreef zich met maar liefst 4 ploegen in en was dus het best 
vertegenwoordigd op dit tornooi! Een dikke proficiat voor zoveel sportiviteit! 

WIST JE DAT... 

er heel wat creatief 

schrijftalent huist in de 

middenschool? 

Een aantal leerlingen namen in het 1e 

semester deel aan de Junior Journalist
-wedstrijd van het Davidsfonds. 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.  

Fleur Hubau uit 2A behaalde met haar 
verhaal over de vossen Mirka en Zalos 
de 3e prijs. Gefeliciteerd, Fleur!  

De verhalen van de deelnemers kun-
nen op de open dag van 9 mei gele-
zen worden in lokaal 7.  



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opendag 
 

               7 mei 2011  
 

Klassen in actie: 14 u. - 17 u. 

Leerlingenconcert: 17.30 u. 

Tearoom: vanaf 14 u. 


