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Een experiment. Voordat u verder leest, ademt u zo diep
mogelijk in. Houd de lucht minstens drie seconden in uw
longen vast en laat daarna zwaar door uw neus ademend
ontsnappen. Wordt u het gewaar? Die diepe ontlading, die
letterlijke opluchting? Da’s wat ongeveer duizend leerlingen
en een kleine honderddertig personeelsleden van onze school
momenteel zinderend ervaren. De langste onafgebroken
periode les van het hele schooljaar zit er alweer op. De
zomer lijkt al een eeuwigheid voltooid verleden tijd, de
winter klopt almaar hoorbaarder op de deur.

Schitterend seizoen toch, de herfst. Niet alleen omdat de
natuur zo kleurrijk afscheid weet te nemen van groei en
bloei. Ook omdat het korten van de dagen zachtjes uitnodigt
tot verstilling. Denken aan wat ooit was toen de zon nog
letterlijk of figuurlijk scheen. Huiveren bij de gedachte aan
de koude die onvermijdelijk komt. Stilstaan bij de mensen
van wie we onderweg afscheid moesten nemen. Om net
daardoor weer even te beseffen wat er echt toe doet in
een mensenleven.

Een school ademt evenveel verhalen als de mensen die er
hun dagen doorbrengen. Achter en voor de schoolbanken
worden lief en leed gedeeld, volgt een lach op een traan.
Een beetje zoals de seizoenen in feite. Want ja hoor, ook na
deze winter dient zich ongetwijfeld een nieuwe lente aan.
Maar eerst een weekje welverdiende rust. Geniet ervan!





touwenparcours, inflatable park, archery tag, sup, snowboard… onze leerlingen trotseerden weer en wind en
maakten er een onvergetelijk avontuur van!

Eén van de doelen van het vak lichamelijke opvoeding is het ontwikkelen van sociale relaties door middel van
bewegingsactiviteiten. Motorische basisvorming gericht op positieve, sociale interactie, samenwerking,
deelname en respect voor anderen kan tijdens een sportdag bijgebracht worden. Daarom werd deze vorm
van teambuilding in het begin van het schooljaar georganiseerd. Door de SVI-sportleerkrachten werd voor elk
leerjaar een spannend programma samengesteld boordevol activiteiten, zowel in- als outdoor. Moeraspistes,
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Doel 1: maak en drijven.
Doel 2: maak een mocktail bestaande uit 4 lagen.
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basisonderwijs.

Deze maand, op 5 oktober, organiseerden we opnieuw onze “Saved by the Bell”
dessertenverkoop. We vroegen onze collega’s om dessertjes te bakken of te
sponsoren, zodat we deze konden verkopen ten voordele van een schoolproject in
Nepal waar we goede banden mee hebben. De opbrengst gaat volledig naar het
uitbreiden van een kindgerichte schoolomgeving en een betere kwaliteit van het
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Op donderdag 20 oktober 2022 deden onze leerlingen van het zesde jaar mee 

aan de YOUCA Action Day. Op die dag gingen de leerlingen één dag niet naar 

school om voor het goede doel te kunnen  werken. Het loon dat ze die dag ver-

dienden, gaat naar enkele, sterke jongerenprojecten in Burkina Faso, Oeganda, 

Ecuador en België. 

Zo droegen onze leerlingen bij aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld 

en genoten ze tegelijk van  een unieke leerervaring. Ze kregen de kans om te 

solliciteren, werkgevers te ontmoeten en voor één dag van het echte werkleven 

te genieten.  

Onze leerlingen gingen zelf op zoek naar hun job voor de YOUCA Action Day. 

Dat deden ze door te solliciteren op de jobbank of door gebruik te maken van 

hun netwerk. Een belangrijk onderdeel van de deelname aan de YOUCA Action 

Day is immers leren begrijpen dat iedereen deel uitmaakt van een netwerk.  

De begeleidende leerkracht, dhr. Schoenmaekers, koppelde aan het vinden van 

een job een extra uitdaging. Als alle leerlingen van een klas een job gevonden 

hadden, dan zou de leerkracht voor de klas wafels bakken. Uiteindelijk is dit 

voor zeven van de acht klassen gelukt. De eerste twee klassen hebben hun wa-

fels al gekregen.  

Met trots kunnen we meedelen dat onze school, dankzij de begeleiding en de 

inzet van de leerlingen, een geschat bedrag van 8.690 euro heeft opgehaald 

voor het goede doel. Proficiat! 





fundamenten van haar meer dan 2000 jaar oude

Bouwmonumenten, kerkcomplexen en Romeinse
coulissen bepalen het karakter van deze
romantische stad aan de Moezel. Op de

geschiedenis troont de voormalige residentie van
Romeinse keizers. Getuigen hiervan: het Romeinse
amfitheater, de Keizerthermen en de Aula Palatina,
de 'Römerbrücke', de Barbarathermen en natuurlijk
hét herkenningsteken van de stad, de 1800 jaar
oude Porta Nigra. Maar ook de oudste
bisschopskerk van Duitsland, de Dom van Trier, is
een trekpleister.

Dat Trier doorheen de eeuwen uitgroeide tot een

De leerlingen van 5 en 6 Latijn leerden het belang
kennen van Trier als Romeinse hoofdstad van het
westelijk Romeinse rijk.

centrum van handel en industrie is het gevolg van
de aanleg van spoorwegverbindingen en vaarwegen
en de kanalisatie van de Moezel. Tegenwoordig is
Trier een levendige universiteits- en winkelstad met
een aantrekkelijk centrum waar het Duitse
stadsleven bruist, wat de leerlingen van 6 EcMt aan
de lijve ondervonden in het contact met onze
sympathieke Duitse buren en hun stoere Duitse taal.
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Voor hun inbreng en medewerking in deze nieuwsbrief, dank aan:

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

wilt delen? Neem dan contact op met Ilse De Paepe via Smartschool of

Ilse.DePaepe@svi-gijzegem.be


