
 

 

 

Een ve
ilige h

aven. 2011—2012 

Jg. 5 / EDITIE 3 

 Middenschool Geraardsbergen 

Wegvoeringstraat 7, 9500 Geraardsbergen 

tel. 054 41 31 37 / fax 054 42 11 90 

E-mail: ms.geraardsbergen@g-o.be 

www.middenschool-geraardsbergen.be 

 

 

IN DIT NUMMER: 

Bladzijde 1: 

Soldaat in de klas 

Jeugdboekenquiz 

Bladzijde 2: 

GWP 1e  

Skivakantie 

Dikke-truiendag 

Bladzijde 3: 

Project 2e
s 

In ‘t Giesbaargs 

Bladzijde 4: 

Publiciteit 

Aankondigingen 

 

Soldaat in de klasSoldaat in de klasSoldaat in de klasSoldaat in de klas    

Op maandag 6 februari werd de 
Middenschool belegerd door legio-
nair Quintus Spurius Ligustinus, het 
professioneel alter ego van archeo-
loog Bernard van Daele.  

In 1999 startte hij zijn zelfstandig 
project Quintus, waarbij hij de 
Vlaamse en Nederlandse scholen 
afreist om leerlingen op een weten-
schappelijk verantwoorde manier 
duidelijk te maken wat het leven en 
de uitrusting  van een Romeinse 
soldaat inhoudt. 

Het eerste deel bestond uit een Po-
werpoint met uitleg over het Ro-
meinse leger in het algemeen; daar-
na volgde een demonstratie van de 
uitrusting van een legioensoldaat. 
Niet alleen de wapens werden be-
sproken maar ook de bagage, win-
terkledij en gevechtstechnieken. 

Lezen om te wetenLezen om te wetenLezen om te wetenLezen om te weten    
Op vrijdag 23 maart ging de 6e 
editie van onze jeugdboekenquiz 
door. 11 groepen van 5 basisscho-
len namen het tegen elkaar op: 
BSGO’s Dender, Centrum, Klim 
Op, gemeentelijke basisschool 
’Klavertje Vier’ en Freinetschool 
’De Klaproos’. De ploegen kregen 
de opdracht om vooraf 8 geselec-
teerde jeugdboeken te lezen. Tij-
dens de quiz werden ze hierover 
ondervraagd via multiple choice. 
BSGO Dender veroverde de 1e 
plaats. Ze ontvingen de wisselbe-
ker en boekenbonnen uit handen 
van schepen van Onderwijs Erwin 
Franceus en directie Myriam Co-
syns.  
Elke deelnemende school ontving 
een boekenpakket. 

PROFICIAT AAN ALLE DEELNE-

MERS VAN ONZE BOEKENQUIZ! 

 



 

 

Bladzijde 2 

GWPee aan zee!GWPee aan zee!GWPee aan zee!GWPee aan zee!    
26 maart was het zo ver: onze 
jaarlijkse GWP, ofte Geïntegreerde 
WerkPeriode. Met een 170 leer-
lingen verbleven we die week in 
het Reigernest in Sint-Idesbald 
(Koksijde). De weergoden waren 
ons in ieder geval goed gezind. 
De eerste dag stond een bezoek 
aan de historische Westhoek op 
het programma met bezoeken aan 
oorlogsgraven uit WO I en een 
wandeling op de middeleeuwse 
vesting van Ieper. 
Op dinsdag wandelden we in het 
Nationaal Visserijmuseum door-
heen de geschiedenis van de zee– 
en kustvisserij; het andere dag-
deel vonden er workshops plaats, 
o.a. Play games with English en 
een fotokader maken. 
Op dag 3 was het richting ‘De 
Nachtegaal’, een natuureducatie-
centrum dat iedereen op een ac-
tieve manier kennis laat maken 
met de zee, het strand, de duinen 
en alles wat daar leeft.  
Na een spetterende fuif om de 
GWP af te sluiten werden de laat-
ste restjes energie opgebruikt op 
de sportdag op donderdag: 
zumba, beach soccer, paardrijden, 
mountainbiken, oriëntatieloop in 
de duinen, … Voor elk wat wils. 
Moe maar voldaan arriveerden we 
’s avonds aan onze vertrouwde 
kaai. 

  

� Wanneer? 

Donderdag 16 februari. 

� Waarom? 

Om even stil te staan bij 
de mogelijke ernstige 
gevolgen van de kli-
maatsveranderingen. 

� Hoe? 

In de lessen aardrijks-
kunde. 

De verwarming werd la-
ger gezet. 

Er werden polsverwar-
mers gebreid (zie foto). 

Snapshot skivakantieSnapshot skivakantieSnapshot skivakantieSnapshot skivakantie    

Zie website voor meer foto’s! 



 

 

Bladzijde 3 

De week voor de paasvakantie 
stond voor onze tweedejaars vol-
ledig in het teken van cultuur. 
Tijdens het project ‘Zin in cultuur’ 
maakten ze kennis met heel wat 
culturele activiteiten. 

Met slaap in de oogjes vertrokken 
we op maandag om kwart voor 
zes richting Parijs voor een be-
zoek aan de lichtstad. Het werd 
een goedgevulde dag met o. a. 
een bezoek aan de Eiffeltoren, 
een wandeling langs het Louvre, 
Centre Pompidou en niet te verge-
ten het prachtige Montmartre met 
de sprookjesachtige Basilique du 
Sacré Coeur. Dat de slaapoogjes 
’s avonds bij terugkeer aan de 
kaai rond elf uur weer van de par-
tij waren, behoeft geen verdere 
uitleg. 

De volgende dag zochten we het 
dichter bij huis met een stads-
wandeling door historisch Gent. 
Sint-Baafs, het stadhuis, het bel-
fort, de Dulle Griet, de Graslei en 
uiteraard het Patershol, … Op een 
zonovergoten dag gaf onze Oost-
Vlaamse hoofdstad haar geheimen 
prijs. Dat we tijdens een boot-
tocht op de Leie en de Schelde 
dan ook nog deskundig gegidst 
werden door een rasechte Gente-
naar met typische tongval was 
dan ook de kers op de spreek-
woordelijke taart. 

Maar het ging ook richting Brussel 
waar de Wereldtentoonstelling 
van 1958 met een bezichtiging 
van het Atomium in herinnering 
werd gebracht. Een bezoek aan 
onze luchthaven in Zaventem 
deed vele van onze leerlingen dan 
weer wegdromen van verre stran-
den en luie vakanties. Dat er 
naast inchecken en opstijgen ook 
plaats was voor kunst op onze 
luchthaven onder de noemer 
‘Artport’ was voor velen echter 
een ontdekking. 

Luilekker genieten was er op 
woensdag niet bij. Als ware stoere 
Schotten, zij het dan zonder ste-
reotiepe kilt, gooiden we ons op 
de Highland Games en slingerden 
we niet enkel boomstammen door 
de lucht maar was er gelukkig ook 
plaats voor minder belastende 
sporten als zaklopen. Even uitbla-

zen kon tijdens een verkenning  
van onze eigen stad. 

We hadden ook oog voor het sa-
menleven met verschillende cultu-
ren in de pakkende film Turquaze, 
die ons het verhaal toonde van de 
moeilijke liefde tussen een Vlaams 
meisje en een Turkse Gentenaar. 

Zelf creatief aan de slag ten slotte 
op onze afsluitende workshops van 
donderdag: musiceren, videoclips 
maken, dansen, … onze leerlingen 
kunnen het allemaal. Dat ze dat 
met veel enthousiasme op hun vrij 
podium op vrijdagnamiddag aan 
hun medeleerlingen toonden, was 
een prachtige afsluiter van een 
meer dan geslaagde projectweek. 

In ‘t Giesbaargs 

skampavie: weg, verdwenen 

spoejen: zich haasten 

taffeleir: zeveraar 

tantafeir: bemoeial 

urken: luisteren 

vaa: plooi 

vansèls: vanzelf 

Watdadde?: Wat zeg je? 

Westflüt: West-Vlaming 

zattelùijte: dronken vrouw 

Zin in cultuurZin in cultuurZin in cultuurZin in cultuur    



 

 

Aankondigingen 
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