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In het najaar nam de Midden-
school deel aan de 2e actie van 
GREEN, een organisatie die jon-
geren sensibiliseert tot duurzaam 
leven. Deze actie stond in het 
teken van afval en hergebruik. 
Gedurende de week van 22 no-
vember, de week van de afvalver-
mindering, werd een oproep ge-
daan aan alle leerlingen om zo-
veel mogelijk kledij mee te bren-
gen die ze niet meer nodig heb-
ben. 

Doel van de actie op school? We 
leven in een wegwerpmaatschap-
pij waarin de consumptiegoe-
deren steeds minder lang mee-
gaan en de afvalberg alsmaar 
groter wordt. Niemand houdt van 
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MS Creatief! 

Vlot met de pen 

afval, maar iedereen produceert 
het. Niemand voelt er zich ver-
antwoordelijk voor, maar ieder-
een kan er iets aan doen!  

Met deze actie leggen we de na-
druk op hergebruik van goederen. 
We willen jongeren alternatieven 
aanreiken en hen vertrouwd ma-
ken met de tweedehandssector. 
Hun bezoek aan de Kringwinkel 
Geraardsbergen op de milieudag 
(blz. 2) was al een eerste kennis-
making. 

De ingezamelde kledij werd opge-
haald door leden van de service-
club LIONS CLUB Geraardsber-
gen. Zij gaven de kleren een 
tweede leven bij mensen die deze 
zeker kunnen gebruiken. 

 
Junio Journalist gaat virtueel 

De grootste wedstrijd creatief schrijven voor 
jongeren wordt jaarlijks ingericht door het Da-
vidsfonds. Dit jaar was het thema ‘Junior jour-
nalist gaat virtueel’. Jan-Lars Van den Bossche 
van de klas 2 Grieks-Latijn behaalde een ver-
diende derde plaats. Hij schrijft over de popu-
laire, knappe Lenny die, net zoals alle 11-
jarigen, een pasje krijgt om een ander leven te 
beginnen in de virtuele wereld Somnium. Daar 
blijkt knappe Lenny, een niet zo knappe, een-
zame jongen zonder vrienden te zijn. Naast zijn 
levendige fantasie in het verhaal wou Jan-Lars 
ons toch een belangrijke boodschap meegeven: 
het leven is niet gelijk voor iedereen, maar ie-
dereen verdient een eerlijke kans! Beoordeel 
niemand op basis van zijn of haar uiterlijk, 
want die persoon zou nog wel eens je beste 
vriend kunnen worden! Proficiat, Jan-Lars!  



 

 

Bladzijde 2 

MS Milieubewust! 

Milieudag 

Dat onze school milieubewustzijn hoog 
in het vaandel draagt is een feit. Een 
van de recentste acties hieromtrent 
was de milieudag van vrijdag 28 okto-
ber. De hele schoolpopulatie werd in 
heterogene groepen verdeeld die ge-
durende de dag een aantal workshops 
rond milieuzorg doorliepen.  
 
In de workshop 'Mijn ecologische voet-
afdruk' maakten de leerlingen kennis 
met de gelijknamige methode om soci-
ale rechtvaardigheid en respect voor 
het milieu te meten. Het berekenen 
van en reflecteren over hun eigen 
mondiale voetafdruk kon uiteraard niet 
achterwege blijven. 
 
In 'Trendy breien' werd een introductie 
breien aangeboden. Dit met het oog 
op de Dikke-truiendag van 16 februari, 
waarop de leerlingen hun zelfgebreide 
polsverwarmers de lucht in zullen ste-
ken voor een winterse schoolfoto. 
 
Wat is energie precies? Welke soorten 
zijn er? Hoeveel kost het? Hoeveel 
verbruiken elektrische toestellen? Hoe 
kan je erop besparen? Dit en vele an-
dere vragen werden allemaal verhel-
derd in de workshop 'Energie'. 
 
De didactische keuken was dan weer 
het toneel voor een interessante kook-
workshop. Op het menu stonden 
groentechips van seizoensgebonden 
groenten: wortelen, rode biet, knolsel-
der, truffelaardappelen en pastinaak. 
Aan de lege kommen te zien, viel dit 
gezonde tussendoortje goed in de 
smaak bij de jonge chefs! 
 
Dat de aarde langzaamaan opwarmt, 
is geen nieuws meer. Maar hoe dit nu 
komt, wat de gevolgen ervan zijn en 
wat we eraan kunnen doen, weet 
waarschijnlijk niet iedereen. Daarom 
werd ook de workshop 'In de weer 
voor het klimaat' georganiseerd. 

 
In nog andere workshops werd creatief 
omgesprongen met afval door met 
kroonkurken schilderijen van Matisse 
na te maken op OSB-platen, maten de 
leerlingen de waterkwaliteit en werd er 
gereflecteerd over de uitspraak 
'Innerlijke vervuiling zorgt voor uiter-
lijke vervuiling'. Door een bezoek aan 
de lokale kringloopwinkel  leerden on-
ze scholieren het belang van tweede-
hands voor het milieu kennen.   

 
In het groene Abdijpark konden tot 
slot de beentjes gestrekt worden voor 
'Het Grote Afvalspel'. Tegelijk bewegen 
en afval (leren) sorteren: wie doet het 
de Middenscholers na?! 

In ‘t Giesbaargs 
nietdeuger: schurk 
nieverst: nergens 
oeëker: emmer 

oeënein: aanhebben 
oeënevùijle: aambeeld 
ooverboefen: overeten 

pààzn: denken 
paddermoedernokt: poedelnaakt 

palokken: strelen 
skammatuir: goochelaar 

 

 

 

MS sportief! 

Sport op woensdag 

Na de bel stopt het leven niet op 
de Middenschool! Al wie sportief 
aangelegd is, krijgt de kans zich 
uit te leven op woensdagnamiddag 
en eventueel nieuwe sporten te 
leren kennen. Bijvoorbeeld: 

Acrobatische gymnastiek 

Biljarttoernooi 



 

 

Bladzijde 3 

 

 

MS Cultureel! Cultuur op school?  

We laten onze leerlingen niet in het donker! 
Of toch wel? Het is woensdagnamiddag. Een groep leerlingen uit zowel het eerste als het tweede leerjaar zitten samen in de 
mediatheek. Er is gepraat en gelach in de zaal. Deze leerlingen zijn hier met hetzelfde doel. Het antwoord op vele van hun 
vragen wordt deze namiddag gegeven. Als de lichten doven zitten ze even in het donker. Spannend! Uit de luidsprekers 
weerklinkt filmmuziek en Harry Potter verschijnt op het projectiedoek. De gesprekken van daarnet verstommen en iedereen 
kijkt geboeid naar de avonturen van de jonge tovenaar. Zal hij met zijn vrienden het kwade overwinnen? Het antwoord volgt 
op het scherm… 

Onze middenschool leeft. Ook na het laatste belsignaal. Naast de sportactiviteiten op woensdagnamiddag (zie blz. 2) verzor-
gen we, i.s.m. de leerlingenraad, maandelijks een filmvoorstelling in de mediatheek. Een keer in de maand bieden we onze 
leerlingen de betere jeugdfilm aan. Onderwijs is meer dan louter kennisoverdracht. Wie een gezonde geest in een gezond 
lichaam ambieert, kan cultuur niet uit het oog verliezen. 

Gezellig samen film kijken is één ding, maar we doen meer. Elke film wordt ingeleid en besproken. Hier hebben we ook aan-
dacht voor zowel filmtaal als scenario. Voor vorm en inhoud, ontspanning en informatie. Uiteraard krijgen onze leerlingen, 
via hun leerlingenraad, inspraak in de keuze van de films. Zo bekeken we de vorige editie de laatste film in de langlopende 
Harry Potter-reeks. Het uitgelezen moment om niet enkel de films maar ook de reeks boeken van J.K. Rowling voor te stellen 
en te wijzen op de vele verwijzingen naar de mythologie uit de oudheid die de verhalen zo typeren. 

Dat en natuurlijk de filmmagie die alle aanwezigen meer dan twee uur in de ban hield. Dat het goede op het einde zegevier-
de moeten we u er alvast niet bij vermelden! 

MS Projectmatig! Over geuren & kleuren... 

Van dinsdag 15 november tot en met vrijdag 19 november namen de leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar deel 
aan het vakoverschrijdend project ‘Geuren en kleuren’. Het doel is het ontdekken van geuren en kleuren in taal en kunst, 
voeding, natuur, techniek en wetenschap. 

De leerlingen maakten op dinsdag kennis met geuren en kleuren in het dagelijks leven. In de namiddag werd voor allen het 
actuele thema racisme aangesneden en besproken naar aanleiding van de film ‘Crash’. 

Op woensdag werden de neusvleugels wijd opengezet: de BVL’ers werden ondergedompeld in de wereld van etherische oliën 
en kruiden en hun vele toepassingen. Tijdens het creatief moment op woensdag werden kerstkaarten ontworpen met Oriën-
taalse motieven. 

De herfstwandeling in de Helix op donderdag gaf iedereen de gelegenheid om van de prachtige herfstkleuren in de natuur te 
genieten. In de namiddag maakten de leerlingen uit de harde sector een kaarsenhouder uit hout of metaal, terwijl de zachte 
sector aan de slag ging met pompoenen om in de sfeer van Halloween te blijven. Nadien konden ze ook nog genieten van 
hun zelfbereide pompoensoep. 

Op vrijdag 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 eindigde 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 komen. 

De foto’s hieronder zijn mooie bewijzen van deze creatieve, leerrijke week! 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

 

SPAGHETTISPAGHETTISPAGHETTISPAGHETTI----    

AVONDAVONDAVONDAVOND    
 

 

 

Vrijdag 9 maartVrijdag 9 maartVrijdag 9 maartVrijdag 9 maart    

17 u.17 u.17 u.17 u.————21 u.21 u.21 u.21 u.    

    

    
    

Menu  € 10Menu  € 10Menu  € 10Menu  € 10    

Spaghetti € 7Spaghetti € 7Spaghetti € 7Spaghetti € 7    

Veggie € 7Veggie € 7Veggie € 7Veggie € 7    

Kinderportie € 4Kinderportie € 4Kinderportie € 4Kinderportie € 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 21 april 
 

 

Kennismaking met de school 

Klassen in actie 

Voorstelling projecten 

ICT 

Leerlingenconcert 

... 


