
Het Abdijpark uitgekamd 

In het kader van de lessen natuurwe-

tenschappen en aardrijkskunde en 

i.s.m. de Groene School zijn de leer-

lingen van 2A op uitstap geweest naar 

het Abdijpark. De verschillende functies 

en het belang van het park werden on-

derzocht. De 2A’ers voerden proefjes 

uit, o.a. over de doorlaatbaarheid van 

de bodem.  
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Sportiefste school 

van   Geraardsbergen! 

De Middenschool ontving in sep-
tember het ‘gouden plakket’ uit 
handen van SVS (Stichting 
Vlaamse Schoolsport). Door de 

vele initiatieven van het LO-
team tijdens het voorbije school-
jaar werd onze school uitgeroe-
pen tot de sportiefste school van 
Geraardsbergen.  

De actie ‘10 voor sport’, het or-
ganiseren van middagcompetitie 

op de speelplaats en de integra-

tie van onze sportdagen tijdens 
de projectweken zorgden ervoor 
dat we aanspraak konden ma-
ken op deze prijs.  Het sport-
team ontving ook allerlei sport-
materiaal. 

Naast dit alles behaalden we 
schitterende resultaten tijdens 

de interscholencompetitie op 
woensdagmiddag en was onze 
school op elke activiteit verte-
genwoordigd. 

Hopelijk kunnen we ook dit 
schooljaar op jullie, leerlingen, 
een beroep doen om opnieuw 
het ‘gouden plakket’ te mogen 

ontvangen door massaal deel te 
nemen aan de woensdagnamid-
dagactiviteiten! 

Op woensdag 27 september werd 
het startschot gegeven van de 1e 
schoolsportnamiddag. Op het 

programma stond de interscho-

lenveldloop. Onze school be-
haalde maar liefst 4 podium-
plaatsen uit 5 loopreeksen! 

Bij de 1e-jaars behaalden Sjef 
Cociriamont en Kimberley Van 
Der Haegen een 2e plaats. Sara 
Diericx kon zich tevreden stellen 
met een voortreffelijke 4e plaats. 

Onze Middenschool kon ook uit-

pakken met een groot aantal 
starters bij de 2e-jaars. Neal 

Desterbecq snelde naar de 3e 
plaats en Irisa Van Der Stockt 
toonde haar kunnen met een 2e 
plaats.  

 

Op 17 oktober maakten we het 
mooie weer op het interscho-
lenveldvoetbal. In reeks A wa-
ren het voornamelijk de 2’es die 

het moesten opnemen tegen de 
concurrerende scholen uit de 
buurt. De 1e partijen verliepen 
zonder problemen en werden 
achtereenvolgens gewonnen met 
7-0 en 9-0. In de finale werd het 
nog even spannend maar werd 

het enige doelpunt gescoord door 
onze jongens.  

Ook tijdens de interscholen-
competitie unihockey konden 
we opnieuw rekenen op een 
groot aantal deelnemers: 3 jon-

gens– en 2 meisjesploegen. Allen 
presteerden ze voortreffelijk; 1 

meisjesploeg kon zich zelfs be-
kronen tot reekswinnaar. 

Een dikke proficiat aan alle spe-
lers en zeker aan de ouders en 
familie voor de vocale steun! 

MS Sportief! 

MS Groen! 



Bladzijde 2 

Naar de Grote School 

De schoolpoort van de Grote 

School binnen stappen. Een 
nieuwe stap naar volwassen 
worden. Een nieuwe fase in de 
schoolloopbaan van onze leer-
lingen. We verzamelden enkele 
reacties… 

“De eerste dagen was het wel wennen: 

elk lesuur gaan we naar een ander lo-

kaal om er les te krijgen van een ande-

re leraar. Een groot verschil met het 

lager. Het is wel opvallend hoe snel dat 

went. Ik vind het ook beter zo; er zit 

meer afwisseling in de dag.” (Lennert 

De Lignie, 1Aa) 

“Ik was misschien wel wat zenuwachtig 

om naar de Grote School te gaan, maar 

mijn ouders ook. Ze waren razend be-

nieuwd om ‘s avonds van mij en mijn 

broer te horen hoe het geweest was. 

Ik kende wel al wat klasgenoten van op 

mijn vorige school, maar heb hier ook 

heel wat nieuwe vriendinnen gemaakt. 

De aanpassing verliep heel vlot.” (Febe 

Raes, 1Ab) 

“Ik sport graag en vind het tof dat er 

op onze speelplaats ruimte is voor 

voetbal, basketbal en tafeltennis. Als 

je zo een ganse dag moet stilzitten is 

het leuk om je tijdens de speeltijd 

even uit te kunnen leven.” (Massimo 

Michiels, 1Ad) 

“Wat mij opviel is dat elke leraar ge-

bruik maakt van de computer en een 

beamer om de lessen te geven. We 

krijgen afbeeldingen, filmpjes, grafie-

ken te zien die op het bord worden 

geprojecteerd. Dat maakt het vaak 

makkelijker om de les te vol-

gen.” (Agnes Lenvain, 1Ae) 

“We krijgen meer en andere vakken in 

vergelijking met het lager: geschiede-

nis, aardrijkskunde, natuurwetenschap-

pen, Engels, …” (Robin Bellemans, 1Af) 

“Begin september kregen we met onze 

klas ook een projectweek rond het 

thema ‘Ontmoeten’. We leerden zo de 

school beter kennen. Dat vond ik heel 

fijn.” (Tibo Goossens, 1B3) 

“Onlangs gingen we naar een concert 

van ‘Jeugd & muziek’. Ik dacht eerst: 

‘Oh, nee, klassieke muziek’, maar nee, 

ze speelden ook popuziek van Coldplay 

en zo! ” (Xena Bury, 1Ab) 

Jeugd & Muziek: ‘Paint it harp’ 

Sinds de oprichting in 1978 wil Jeugd & Muziek Geraardsbergen 

jongeren in contact brengen met de verschillende kunstvormen en 
met muziek in het bijzonder. Dit jaar mochten de leerlingen ge-
nieten van een voorstelling met muziek en beeld. Op de tonen 
van de harp, in combinatie met nog vele andere instrumenten, 
vlogen de muzikanten met hen van Zuid-Amerika naar Italië, Ne-
derland, Oerland… tot in Afrika. Ze kregen beelden van prachtige 

landschappen, inheemse bevolking en kunstschilderijen te zien, 
terwijl de muziek hun oren vulde.  

Bij de tonen van ‘Les Lacs de Con-
nemara’ mochten de toeschouwers 
met de doekjes zwaaien die voor 
hen waren klaargelegd. De dorps-
gek die op zijn eentje meer dan 
vier instrumenten tegelijk kon spe-

len, vonden de leerlingen hilarisch. 
De grootste verrassing hadden de 
muzikanten voor het laatst gehou-
den, toen de leerlingen op giganti-
sche ballonnen mochten slaan en 
meezongen op de tonen van ‘Viva 
la vida’. 

Leerlingen hebben inspraak: de leerlingenraad 

Terwijl de verkiezingskoorts in België door pers en publiek de 

hoogte in werd gestuwd, was er ook binnen onze schoolmuren eni-
ge zenuwachtigheid te bespeuren. Tientallen leerlingen hadden 
zich sinds begin september kenbaar gemaakt als kandidaat van de 
leerlingenraad en op maandag 24/9 was het dan eindelijk zover. 
Elke leerling van de middenschool mocht het bolletje van zijn favo-
riete kandidaat inkleuren. 

Wie zou mij het beste vertegenwoordigen? Alle kandidaten hadden 
verwoed campagne gevoerd. Het zijn de leerlingen zelf, en zij al-

leen, die de raad verkiezen. Voor velen een eerste kennismaking 
met democratie. Op vergaderingen zijn het de verkozen leerlingen 
die de mening vertegenwoordigen van hun klasgenoten. Dat ze 
bruisen van de leuke ideeën en nieuwe invalshoeken zal voor nie-
mand die onze leerlingen kent een verrassing zijn. 

De Middenschool maken we samen: ouders, personeel én leer-
lingen. Iedere dag opnieuw. Betrokken worden bij de school ver-
hoogt het welbevinden. En het enthousiasme waarmee alle kandi-

daten én verkozenen daaraan meewerkten, was hartverwarmend. 
Een welgemeende proficiat aan iedereen. 

MS Democratisch! 

Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des 

lacs. C’est pour les vivants, un peu d’enfer, Le Conne-

maraaaaaa ... 

MS Cultureel! 
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Leren op het water 

Op 6/9 maakten de leerlingen 

van het 1e jaar hun 1e uitstap 
met de Middenschool. Deze uit-
stap stond in het teken van het 
milieu. Onze planeet is in ge-
vaar. Zonder dat we het besef-
fen gooien we een blikje hier of 

een papiertje daar, maar ieder 
stukje afval heeft grote gevol-

gen. 

Met de Milieuboot maakten we 
een tocht op de Dender. Het 
schip zelf is milieuvriendelijk: 
hun vervuilde water wordt in 
een eigen waterzuiveringsinstal-

latie gezuiverd om te herbrui-
ken. Ook produceren ze zelf 
energie met zonnepanelen.  

We leerden niet alleen over het 
schip, maar ook over de Dender 
en het milieu. Aan de hand van 
leuke proefjes kwamen we meer 

te weten over hoe erg de vervui-

ling van de rivier wel is. Maar 
daar kunnen we samen iets aan 
doen. Als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, kunnen we samen de 
wereld redden. Zou dat niet fan-
tastisch zijn? Dat was de Milieu-
boottocht alleszins… 

(Jolien De Clercq, 1Aa) 

Projectweek 1B 

Maandag 10/9 startte voor de 

1B’ers hun projectweek rond het 
thema ‘Ontmoeten’. Het dagda-
gelijkse lessenrooster werd daar-
voor aan de kant geschoven. In 
de plaats werden de leerlingen 
ondergedompeld in een bad van 

diverse activiteiten met als doel: 
elkaar, de school en de school-
omgeving leren kennen. 

 

Op het programma stonden: 
leerrijke spelen, hoekenwerk, 

groepswerken, een stadwande-
ling, een sportdag, bezoek aan 
de brandweer en zo veel meer. 
De leerlingen vonden het een 

geslaagde week! 

Beamerproject 

Onze school stapte al jaren gele-

den op de kar van vernieuwende 
didactische werkvormen. Zo zijn 
alle klassen voorzien van een 
beamer, waardoor alles wat de 
leraar doet op zijn of haar 
scherm op het bord (scherm) 

wordt geprojecteerd. 

De multimediale mogelijkheden 

die beamers bieden, betrekken 
leerlingen sneller en beter bij de 
lessen.  

In ‘t Giesbaargs 

miskootern: mispeuteren 

niemendààln: niets 

noesj: schuin, scheef 

oeësemen: ademen 

pietoê: lief kind 

pinne: gierige vrouw 

pintelieren: veel drinken 

ridderen: glijden 

rieëpe: reep, strook 

tepasse: mollig, volslank 

MS Milieubewust! 

MS Projectmatig! 

MS Gezond! 

Groene Toog 

Wat? Biologisch winkeltje van 
de school waar gezonde tussen-
doortjes kunnen gekocht wor-

den. Wanneer? Elke speeltijd 
van 10.05 u. 

MS Innovatief! 



 

Zaterdag 10/11 

12—14 u. & 17.30—21 u. 

 

 

 

 
 

 

 

Zalmfilet € 14 

Steak € 14 

(peper, champignon, natuur) 

Balletjes in tomatensaus € 10 / € 8 

Veggieballetjes in tomatensaus €10 / € 8 

 


