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Ad arma! Te wapen! 

Op maandag 9 november ont-
moetten de leerlingen uit 1Aa en 
2A de Romeinse soldaat Quintus 
Spurius Ligustinus. Quintus is het 
alter ego van archeoloog Bernard 
Van Daele.  

Na een korte uiteenzetting over 
het Romeinse leger konden de 
leerlingen aan den lijve ondervin-
den hoe zwaar het leven van een 
Romeinse soldaat moet geweest 
zijn en waarom ze spottend 
‘muilezels’ werden genoemd. 

Quintus was zo vriendelijk om 
zijn wapenuitrusting tijdelijk uit 
te lenen aan de toehoorders: zijn 
helm, maliënkolder, speren, 
zwaard, schild en kampeergerei. 
Alles kon even uitgeprobeerd 
worden. 

Bij het schijngevecht, dat als slot 
van zijn bezoek georganiseerd 
werd, gaf de ervaring van legio-
nair Quintus echter de doorslag! 
In het Romeinse leger was er 
geen plaats voor doetjes, zoveel 
is wel duidelijk! 

Schaakmat! 

De Middenschool richtte dit 
schooljaar een schaakclub op. 
Tijdens de middagpauzes wordt 
dit interessante bord– en 
denkspel aangeleerd en/of verder 
uitgediept.  

Wat is schaken? 

Dat is een strategisch bordspel 
voor 2 spelers. Schaken is 
denken, voelen en willen. Het is 
een bezigheid die de totale 
persoon beïnvloedt en stimuleert. 

Wat zijn de voordelen ervan 
op school? 

Schaken stimuleert het denken: 
observeren, kritisch oordelen, 
analyseren van fouten, 
memoriseren en toepassen van 
regels, ruimtelijke voorstelling …  

Het draagt ook bij tot 
attitudevorming: bereidheid tot 
concentratie en volharding, 
beheersing van emoties, een 
gezond competitiebesef, het 
aanvaarden van de eigen 
verantwoordelijkheid … 

 

 het woord ‘schaakmat’ 
afkomstig is van de 
Perzische woorden ‘shah’ en 
‘mata’, die ‘de koning is dood’ 
betekenen? 

 wit altijd mag beginnen door 
de eerste zet te maken? 

 de langste schaakpartij ooit 
20 uur en 15 minuten 
duurde? 
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Bladzijde 2 

Projectweek BVL 

Naar jaarlijkse gewoonte geno-
ten onze BVL’ers voor de herfst-
vakantie van een projectweek 
rond het thema ‘Geuren & kleu-
ren’. 

Tijdens het maken van een post-
kaartje uit Marokko konden de 
creatieve talenten zich uitleven. 
De meisjes kregen kleur– en 
stijladvies; de jongens bezoch-
ten drukkerij Grafido. 

Les odeurs et les couleurs en 
français? Pas de problème! Niet 
enkel het vak Frans werd in het 
thema ondergedompeld: de vak-
ken wiskunde en Nederands 
kwamen eveneens aan bod. Tij-
dens een stadswandeling door 
Geraardsbergen werden de vak-
ken aardrijkskunde en geschie-
denis op een heel andere wijze 
bekeken. 

De iPads werden bij verschillen-
de activiteiten ingeschakeld, tot 

MS Projectmatig! 

MS Sportief! 

tevredenheid van de leerlingen. 
Ook het maken van zeep, bruis-
ballen en lippenbalsem kon de 
meisjes bekoren. De oscarwin-
nende film Crash deed iedereen 
even nadenken over de harde 
waarheid van racisme. 

Deze leuke week werd afgesloten 
met een sportdag, waarop de 
BVL’ers de kans kregen niet-
alledaagse sporten te beoefenen, 
zoals boogschieten en kin-ball. 

Sport à volonté! 

interscholenwedstrijd hockey 

Op woensdag 7 oktober zakten 
onze leerlingen af naar sporthal 
De Veldmuis voor de 2e 

interscholenactiviteit van dit 
schooljaar. Deze keer stond 
unihock 4-4 op het programma. 
Onze school was met maar liefst 
11 ploegen het best 
vertegenwoordigd! 

Door de talrijke opkomst werden 
niet alle wedstrijden afgewerkt 
en konden bijgevolg geen 
winnaars worden uitgeroepen. 
Onze 51 sportievelingen stelden 
zich tevreden met de sportieve 
gedachte: ‘deelnemen is 
belangrijker dan winnen’! 

interscholentornooi voetbal 

Op woensdag 21 oktober werd 
op de terreinen van KSV 
Geraardsbergen het 
interscholenveldvoetbaltornooi 
georganiseerd.  

De deelnemende ploegen van 
het Sint-Catharinacollege, het 
Sint-Jozefsinstituut, TISJ en de 
Middenschool speelden 
wedstrijden van 8 tegen 8. 

In de finale tegen het Sint-
Jozefsinstituut toonden onze  2e-
jaars hun beste kant; ze 
behaalden een welverdiende 1e 
plaats. 



Bladzijde 3 

CCC 3: Het Lortcher-  

syndroom 

Het ‘Cultuur is Cool Collectief’, of 
kortweg CCC, wil leerlingen van 
onze Middenschool op een be-
taalbare manier laten proeven 
van wat de culturele wereld in 
Vlaanderen te bieden heeft. Zo 
trokken we op 15 oktober naar 
het Arjaantheater voor het thea-
terstuk ‘Het Lortchersyndroom’ 
van Rataplan. 

Het is een realistisch en erg goed 
gebracht, pakkend en aangrij-
pend theaterstuk. Onderwerp is 
dementie en de ziekte Alzheimer. 
Toch werd dit geen loodzwaar 
stuk met enkel treurnis. De tekst 
zat immers vol lichte en zelfs 
humoristische passages. Met ac-
teurs als Warre Borremans en 
Dimitri Leue hoeft dat niet te 
verbazen. Uiteraard werden ook 
de emoties die gepaard gaan met 
de dood en afscheid nemen niet 
uit de weg gegaan. Kortom: een 
lach en een traan. Steeds met 
het nodige respect. 

Het verhaal gaat over een vader, 
Peer Lortcher, en zijn zoon Mar-
cel. Peer is een zeer goede pia-
nospeler maar kan het door dé 
ziekte niet meer. Marcel laat elke 
dag Toon, een leerling van Peer, 
komen pianospelen in de hoop 
dat zijn vader zich nog iets herin-
nert. 

Maar helaas, de ziekte is al te ver 
gevorderd , want Peer denkt dat 
hij nog maar 52 is, maar in wer-
kelijkheid is hij al 72. In het stuk 
gaan we steeds verder terug in 
de tijd … 

Je ziet in die taferelen Peer al-
maar meer aftakelen, maar soms 
heeft hij nog een helder moment. 
Dimitri Leue speelt ondertussen 
de hele tijd andere personages, 
zoals Peers broer, Selle, die wel 
echt naar de Congo was geweest. 
Of nonkel Tuur, die Peer de liefde 
voor het pianospelen bijbracht. 

Niet enkel onze leerlingen waren 
enthousiast én geëmotioneerd na 
de opvoering, ook de nationale 
pers gooide uitgebreid met bloe-
metjes: 

‘Deze parel moeten ze blijven 
opvoeren, tot elke verdomde Vla-
ming hem heeft kunnen zien.’ 

(De Standaard) 

STEM in actie! 

Dit schooljaar richt 2 STEM zijn 
pijlen op de lucht– en waterkwa-
liteit van Geraardsbergen. 

De klas werkte hiervoor samen 
met een project van RVO-Society 
en Planetwatch. Bladeren van de 
es en esdoorn werden verzameld 
op het grondgebied Geraardsber-
gen om nadien te verwerken in 
het labo. Deze gegevens werden 
doorgestuurd. De resultaten van 
het volledige onderzoek ver-
wachten we binnenkort. 

Om de waterkwaliteit van de 
Dender te controleren, gingen 
we in zee met VMM. Deze con-
tacten werden al deze zomer 
gelegd, zodat de nodige voorbe-
reidingen getroffen konden wor-
den. De leerlingen waren getui-
gen van het uithalen van macro-
vertebraten. Ook werden ver-
schillende fysicochemische tes-
ten ter plaatse uitgevoerd. Na-
dien was er nog voldoende tijd 
voor een vraaggesprek. De 
STEM’ers hebben nu voldoende 
kennis om in de lente dezelfde 
proeven uit te voeren en zo de 
waterkwaliteit te volgen over de 
verschillende seizoenen. 

Alle gegevens, zowel van de 
lucht– als de waterkwaliteit, zul-
len verwerkt worden in een alge-
meen rapport en overhandigd 
worden aan de Schepen van Mili-
eu. 

In ‘t Giesbaargs 

zjüstepee: puntjes op de i 

zjüdas: verrader 

wùijten: onnozelaar 

wolvenbruuëd: champignon 

vwajùzje: reis 

ne volee: rolluik 

ùijmelèk: heimelijk 

tüsj: toen, dan 

stielemààn: vakman 

spienùzje: spinazie 

GoodPlanetAction 2: 

Zero Afval 

De 2e actie van GoodPlanet stond 
in het teken van 
afvalvermindering. De 
verwerking van afval heeft 
immers een grote impact op ons 
leefmilieu.  

De Groene School sensibiliseert 
de leraren om papier op een 
verstandige manier te  
gebruiken. Bijvoorbeeld door 
zoveel mogelijk recto-verso te 
kopiëren en kladpapier te 
gebruiken. In alle klassen wordt 
een bakje voor kladpapier 
voorzien.  




