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Beste leerling 
Beste ouder 
 
Binnenkort zwaaien we 2021 uit en verwelkomen we een nieuw jaar. Hopelijk 

een jaar waarin we weer heel veel letterlijk en figuurlijk mogen omarmen in de 

school en daarbuiten: klasuitstappen, middagactiviteiten, meerdaagse reizen, 

klasgenoten, familie en dierbaren, feesten en evenementen, vrijheid… 

Afgelopen jaar heeft ons ook heel wat bijgebracht. Hoe moeilijk het soms ook 

was, door wederzijds respect en empathie zijn we dichter naar elkaar toege-

groeid. Omdenken en zoeken naar wat wel goed loopt, kan kracht geven. Nega-

tieve gedachten ondermijnen onze energie immers nog meer. Helpen we elkaar 

om die lichtpuntjes te zien? 

We kijken in elk geval samen met jullie hoopvol naar wat 2022 ons brengen mag.         
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We wensen dat je steeds lichtpunten blijft zien 

en met veel zin aan 2022 begint. 

 

We wensen je kracht om met beide handen kansen te grijpen 

en te bouwen aan de wereld waar je van droomt. 

 

We geven je graag warmte 

zodat je voelt dat je er niet alleen voor staat 

en je omringd bent door liefdevolle mensen. 
naar Hadewych Van Hove 

Christine Grysolle, Manfred Moortgat, Bert Van den Abbeele 



Kerst. Wie nu spontaan denkt aan rode vlekken op 

de vingers en zomerse taferelen vol sappig vrucht-

vlees, heeft net een uiterst vermakelijke dt-fout ge-

maakt. Eentje die door de leerkracht Nederlands 

misschien wel beloond zou worden met een oprechte 

smiley. Kerstmis is niet alleen een religieuze feest-

dag waarop de geboorte van Christus gevierd wordt. 

Kerstmis vormt het eindpunt waar ongeveer 1000 

jonge mensen afgelopen weken reikhalzend naar uit-

gekeken hebben. Zeker dit schooljaar, met een tri-

mester dat - godbetert - eindigt op 24 december. 

Kerstavond dus. Hoe gezellig kan het worden?  

 

We hebben afgelopen maanden alweer moeten leren 

leven met dat vermaledijde virus. Onze leerlingen en 

hun leerkrachten hebben er samen met ondersteu-

nend en opvoedend personeel het beste van ge-

maakt. Met de onafgebroken en welgemeende rug-

gensteun van directie. Dat dat aardig gelukt is, be-

wijst die ene jongeman uit het vierde jaar. Hij haast-

te zich net naar zijn laatste proefwerk maar stopte 

toen hij me in de gang zag. Hijgend plofte hij zijn 

boekentas op de grond terwijl hij mij gebaarde even 

te blijven staan. Fronsend keek ik het tafereel aan. 

Plots toverde hij een witte omslag tevoorschijn. ‘Een 

kerstkaartje voor u, meneer. Van mijn ouders en 

broers. Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!’ 

Gevolgd door een glimlach die elke boze heks verte-

derd zou doen smelten. U kerst toch ook? 

Kerst met –t 

Pieter Van den Bossche 



Reveil  
Aansluitend bij Allerheiligen en Allerzielen herdachten we op 

dinsdag 9 november onze overledenen tijdens een moment in de 

feestzaal. Op die manier toonden we dat persoonlijk verdriet een 

plaats heeft op onze school. Er werd ook uitdrukkelijk stilgestaan 

bij het verlies van Axelle en mr. Martens.  Dit ingetogen moment 

maakte een diepe indruk op iedereen. 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door mevr. Putteman en 

mr. Van Gysegem. De teksten werden geschreven en gebracht 

door Mariet De Kegel. Zij was zo onder de indruk van de respect-

volle en ingetogen houding van onze leerlingen dat ze ‘s avonds 

deze tekst plaatste op sociale media. 

Deze viering werd georganiseerd door de vakgroep godsdienst. 



Babybezoek  

De theorie uit de lessen ‘Ontwikkeling en pedagogisch handelen’ werd in het 

onderdeel ‘Oriënterende activiteiten’ in praktijk omgezet tijdens het project Oh 

Baby, baby.    

Er kwamen baby’s op bezoek tijdens de les zodat de leerlingen hun motorische 

ontwikkeling konden observeren.  De babykamer werd babyproof gemaakt; de 

leerlingen leerden om veilig een bedje op te maken en er werden voelkadertjes 

gemaakt om de zintuigen van de baby te prikkelen. 

Van baby tot kleuter 
Lessen Maatschappij en Welzijn bij 3MW 

Bezoek aan het Reuzenhuis 

In het Reuzenhuis gingen de leerlingen in de schoenen staan van een peuter/kleuter en ontdekten zo de geva-

ren die schuilen in een woning.  Ze mochten zelf ervaren hoe het is om een kleuter te zijn en hoe je een huis 

veilig kan maken voor kinderen. 



Bedankt aan alle leerlingen die kwamen luisteren en aan 
al onze voorlezers! 
Tot volgend jaar voor een nieuwe editie van onze verha-
lenmiddagen?! 

Het Taal- en Leesteam 

Je kon niet alleen genieten van mooie verhalen, je kon ook iets winnen! 
Elke leerling die naar een voorleesmoment kwam, kreeg een spaar-

kaart. Met een volledige spaarkaart maakte die kans op een boeken-
bon van €20. Een onschuldige hand heeft drie winnaars uit de pot 

geloot: Tess Pieters uit 3MWW, Jade Schollaert uit 1VKC en      
Annefloor Saeys uit 1KLSA waren de gelukkigen. 

Naar aanleiding van de voorleesweek van 20 tot 28 november organiseerde het 
Taal- en leesteam voorleeshalfuurtjes tijdens de middagpauze. We griezelden 
samen in de fietsenkelder en in de feestzaal beluisterden we het mooiste film-
verhaal. We werden meegenomen in een sciencefiction verhaal in het weten-
schapslokaal en droomden helemaal weg in een gezellige kerstsfeer in de lees-
hoek van de bib. 



SVI Weerstation  

Op 28 oktober plaatsten wij met de vakgroep aardrijkskunde een weerstationnetje bovenop het dak van blok B. De 

meetgegevens worden continu doorgestuurd naar de webpagina: 

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IAALST62  

Elke zondag wordt er bovendien een weekoverzicht gedeeld met alle leerlingen uit het eerste jaar en met geïnte-

resseerde werknemers van onze school via het vak ‘weerstation SVI Gijzegem’ in Smartschool. 

Digitaal bewust leven Matthias Dewilde getuigt 

Matthias Dewilde heeft al meer dan 25.000 jongeren in scholen geïnspireerd met zijn verhaal en honderden gezinnen bege-

leid. Samen met de Gezinsbond en Child Focus geeft hij vormingen voor ouders en hulpverleners rond opvoeding in een 

digitale wereld. 

Ook wij nodigden hem op school uit om zijn getuigenis te brengen aan onze leerlingen van het 2de jaar. 

Games zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Wereldwijd brengen mil-

joenen jongens en meisjes een groot deel van hun vrijde tijd gamend door. Meestal blijft 

het een hobby, maar sommige gamers blijven gekluisterd aan hun scherm - met zware ge-

volgen voor hun studies, gezondheid en sociale leven. 

Matthias Dewilde behoorde tot die laatste categorie. Hij kon niet stoppen met gamen, 

bracht maanden door achter zijn computer en kwam amper buiten. Intussen, na 20 jaar 

heeft hij zijn verslaving overwonnen en begeleidt hij ouders en hun kinderen die worstelen 

met overmatig gamen naar een gebalanceerd on– en offlineleven, met voldoende tijd voor 

sociale contacten, studies en een gezond dag– en nachtritme. 

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IAALST62


In 3NW hebben de leerlingen de bouw van het oog bestudeerd. De toekomstige weten-

schappers kregen de opdracht om een varkensoog te ontleden met als doel de geziene 

delen te herkennen op echt materiaal.  

Wetenschappen 
@ SVI 

Procect Research is één van de verschillende verkennende pro-
jecten van het 1ste jaar.  Tijdens dit project splitsen we de ver-
schillende disciplines binnen de wetenschappen verder uit. Zo 
hebben we voor fysica en wiskunde het zonnestelsel op schaal 
getekend, voor biologie de meelwormen bestudeerd en voor 
chemie proefjes rond druk uitgevoerd.  



Kerstballen t.v.v. De
Warmste week

Begin oktober ging het Warmste Weekteam van onze school op zoek naar
helpende handen voor de Warmste Kerstmarkt die 24 december zou plaats vinden.
Vorig jaar gaf de directie ons, de vakgroep techniek, de kans een lasersnijder aan te
kopen dus daar wilden we wel iets mee doen!
De kerstmarkt werd afgelast, maar een leuke attentie verkopen, dat kon wel nog!
We ontwierpen kerstballen en gaven collega's, leerlingen en hun ouders de kans
deze te laten personaliseren. Op korte tijd verkochten we iets meer dan 200
gepersonaliseerde kerstballen.
Omdat we ook de vraag kregen naar kerstballen met enkele algemene tekstjes,
maakten we nog drie extra ontwerpen die door onze lieve collega's van de bib
verkocht werden. 
Alles samen bracht deze actie € 1500 in het Warmste Week-laatje. 

Dankjewel aan iedereen die één of meerdere kerstballen kocht. 
Ook een warme dankjewel aan collega Ellen die ons hielp met het inpakken en
uitdelen van de bestellingen. 

Op naar de volgende actie ;-)

Warme groeten

Sofie Cobbaert & Charlotte Huttener



Sinds de economische crisis zijn er opvallend meer mensen die leven op de 

rand van armoede. De huurprijzen van woningen stijgen, energierekenin-

gen lopen hoog op en kleding wordt steeds duurder. Jammer genoeg stij-

gen de inkomens niet (evenredig) mee. 

Werklozen, gepensioneerden, langdurig zieken en zelfs mensen met een 

job leven onder de armoedegrens. Het aantal mensen dat moet rekenen op 

de hulp van anderen, wordt steeds groter, wachtrijen bij voedselbedelingen 

worden alsmaar langer,... 

De vakgroep godsdienst organiseerde deze maand een inzamelactie ten voordele van Goedewil, een autonome 

VZW die hoopt haar steentje bij te dragen tot de bestrijding van kansarmoede. Er werd een warme oproep ge-

lanceerd om nog bruikbare kledij, schoenen, speelgoed, boeken, klein electro, hygiënische producten, kerstver-

siering,…  in te zamelen.  Deze goederen werden verzameld en integraal geschonken aan Goedewil, die ze op 

haar beurt schenkt aan Aalsterse kansarmen. 

Op deze manier werd er vanuit onze school ook aan deze mensen een (hart)verwarmende Kerst geschonken! 

Bedankt! Aan jullie, de gulle gevers. 

Bedankt! Voor een berg aan spullen. 

Bedankt! Voor tassen boordevol attenties. 

Bedankt! Voor koffers vol kledij. 

Bedankt! Voor bakken met speelgoed. 

Bedankt! Voor boxen met keukengerei. 

Bedankt! Voor zakken met knuffels op zoek naar een nieuwe vriend. 

Bedankt! Voor dozen vol lectuur die je meeneemt naar een andere wereld. 

Bedankt! Voor manden met kerstdecoratie die gezelligheid brengen. 

Bedankt! Om de vrachtwagen te kunnen laden met kilo’s hartelijkheid. 

Bedankt! Voor de indrukwekkende stapel warmte die wij konden schenken. 

 

 

 

 

Bedankt! Namens de vakgroep godsdienst! 

Hartverwarmend SVI 



Voor hun inbreng en medewerking in deze nieuwsbrief, dank aan: 
P. Van den Bossche - vakgroep godsdienst - K. Audenaerde - K. De Proft 

E. Van De Maele - S. Cobbaert - E. Bosteels - F. Thys - E. De Brouwer 
A. Van Wesemael 
Mariet De Kegel 

 

Wil je graag zelf wat inbrengen aan de volgende nieuwsbrief of heb je nieuws dat je graag wilt delen?   

Neem dan contact op met Ilse De Paepe via Smartschool of Ilse.DePaepe@svi-gijzegem.be 

Fijne feestdagen, 
prettige vakantie! 

Openingsuren tijdens de kerstvakantie: 

 Maandag 27/12:  van 13.30u tot 17.00u 

 Vrijdag 07/01:  van 13.30u tot 17.00u 

 Vrijdagvoormiddag 24/12:  8.30u - 12.00u 

 Maandag 03/01: 8.30u - 12.00u en 13.00u tot 16.30u 

 Dinsdag 04/01: 8.30u - 12.00u en 13.00u tot 16.30u 

U kan hiervoor vanaf donderdag 23/12 een afspraken maken via: 

 https://forms.office.com/r/CPMjd10GmU   

 Telefonisch op het algemeen nummer: 053/78.85.10 

Openingsuren CLB Aalst: 

https://forms.office.com/r/CPMjd10GmU
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