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Cultuur, graag! 

Net voor de krokusvakantie stond 
voor de latinisten van de Midden-
school een culturele uitstap naar 
de hoofdstad op de agenda.  

 

 

 

 

 

 

In de voormiddag brachten ze 
een bezoek aan de tentoonstelling 
Pompeii: the immortal city. De 
leerlingen kregen er de unieke 
kans om de vernietigende vul-
kaanuitbarsting van de Vesuvius 
in 79 n.C. als het ware zelf mee 
te maken door computergestuur-
de simulaties. Ze kwamen alzo in 
contact met de bewoners uit die 
tijd, verstard door de assen van 
de vuurberg, die ook hun manier 
van leven versteende: ze maak-
ten kennis met de fauna en flora 
in en rond de stad, de landbouw-
producten, de bouwtechnieken, 
de watervoorziening en de ingeni-
euze manieren om tijd en afstand 
te meten.  

 

 

 

 

Na de middag volgde een andere 
culturele hotspot van Brussel, het 
Musée Magritte Museum, dat 
een uitzonderlijke collectie wer-
ken herbergt van de Belgische 
surrealist René Magritte (1898-
1967). Met 
meer dan 
200 stuk-
ken is het 
de grootste 
Magritte-
verzameling 
ter wereld. 

MS Geëngageerd! 

Damiaanactie 

Wie is niet bekend met de kleur-
rijke stiftenpakjes van de Dami-
aanactie? Onze leerlingen verza-
melden met de verkoop ervan 
maar liefst € 2862. De muntjes-
spaarpot, waarin € 95.72 werd 
verzameld, bracht de teller op 

 

Daarmee helpen we 59 mensen 
die lijden aan tuberculose en le-
pra. Een bewijs van een daadwer-
kelijk én gewetensvol engage-
ment van onze Middenscholers! 
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In pj’s naar school! 

Vrijdag 9 maart was het de 3e 
editie van de Nationale Pyjama-
dag, georganiseerd door Bed-
net. Wie in pyjama naar school 
kwam, toonde zijn solidariteit 
met zieke leeftijdsgenoten. 

 

 

 

 

 

 

 

MS Betrokken! 

No meat 

Van 6 tot 9 maart organiseerde 
onze school een veggieweek. De 
organisatie ervan was in handen 
van de 1 STEM-klas. Op het me-
nu stonden: 

 

 

 

 

 

Warm, warmer, warmst 

De jaarlijkse Dikketruiendag van 
het Departement Omgeving is 
ondertussen een bekende sym-
bolische actie. Op dinsdag 6 fe-
bruari trokken onze leerlingen en 
leraren een extra dikke trui of 
onesie aan om te tonen dat ze 
zich inzetten voor het klimaat. 

Dit jaar was het thema ‘van grijs 
naar frisgroen’. Schoolterreinen 
zijn vaak verhard, grijs en weinig 
aantrekkelijk voor mens en dier. 
Verharde oppervlaktes nemen de 
warmte op, waardoor de omge-
ving opwarmt. Met de aanbouw 
van een groene stille speelplaats, 
voorzien van een groengevel, 
insectenhotels, extra bomen en 
beplantingen, probeert onze 
school tegemoet te komen aan 
de noden van deze tijd: meer 
groen in de stad voor een aange-
namer leefklimaat voor iedereen. 

MS Mee met de tijd! MS Gezond & Milieubewust! 

Leraar in de kijker 

De heer De Borre, leraar geschie-
denis, is onlangs uitgenodigd in 
het hoofdkwartier van Ubisoft in 
Parijs. Ubisoft Entertainment is 
een ontwikkelaar en uitgever van  
computerspelen, waaronder 
Rainbow Six Siege, FarCry en de 
historische serie Assassins Creed.  

Daar had hij een uitgebreid on-
derhoud met de creative director 
over de integratie van geschiede-
nis en educatieve toepassingen 
in games. Speciale aandacht ging 
ook naar de Discovery Tour van 
de onlangs verschenen Assassins 
Creed Origins, waar binnenkort 
in het eerste jaar mee aan de 
slag gegaan wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Discovery Tour is een speciale 
modus van de game waarin spe-
lers Egypte vrij kunnen verken-
nen. Zo komen ze meer te weten 
over de geschiedenis en het da-
gelijkse leven in het oude Egypte 
door middel van rondleidingen 
die verzorgd zijn door historici en 
Egyptologen. De modus is volle-
dig gericht op verkenning in een 
wereld zonder gevechten, tijds-
druk en gameplay-beperkingen. 
Op deze manier kan iedereen het 
Oude Egypte in zijn eigen tempo 
ontdekken. 

Bednet is een organisatie 
die ervoor zorgt dat zieke kin-
deren en jongeren die tijdelijk 
niet naar school kunnen, toch 
mee in de klas zitten van thuis 
uit. Via synchroon interneton-
derwijs volgen de leerlingen de 
lessen van op afstand, in inter-
actie met hun klas. 

Hierdoor wordt geprobeerd de 
leerachterstand beperkt te hou-
den en te voorkomen dat de 
leerling in een isolement komt. 
Het moet de band met de 
school, de leraren en klasgeno-
ten behouden. 

Dinsdag 6/3 

Pasta met groenten & mascarpone 

Donderdag 8/3 

Broodje groenteburger 

Vrijdag 9/3 

Veggie cordon bleu met frietjes 



Bladzijde 3 

Literair bezoek 

Op dinsdag 31 januari kregen 
onze tweedejaars hoog literair 
bezoek van Dirk Bracke, één van 
de populairste jeugdauteurs van 
Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Onze leerlingen luisterden 
geboeid naar zijn ervaringen van 
zijn onderzoekswerk, dat 
steevast voorafgaat aan het 
schrijven zelf. Bracke staat er 
immers voor bekend te schrijven 
over maatschappelijke thema’s, 
zoals aids en drugs (‘Het uur 
nul’), straatbendes (‘Black’), 
terrorisme (‘De martelaar’), 
hoogbegaafdheid (‘IQ 140’)... 

De vragen die zijn verhalen 
opriepen, werden stuk voor stuk 
beantwoord door de schrijver. 

Fotoverslag GWP ‘Samen 

even anders’ 

Wat? Projectweek 1e-jaars 

Wanneer? Week vóór de paasvakantie 

Wat? Themadagen met diverse activiteiten in 
en buiten de school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS Literair! MS Projectmatig! 

De wondere wereld van fractalen 

2 STEM heeft een fractaal gemaakt met Legoblokjes. Een fractaal is 
een figuur die er steeds min of meer hetzelfde uitziet, ongeacht hoe-
veel je in- of uitzoomt. Het is een meetkundige figuur waarbij een 
bepaald patroon tot in het oneindige wordt herhaald.  

    Andere voorbeelden van fractalen: 

Fractalen in de natuur! 

MS Uitdagend! 



  

  

  


