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Beste lezer
De eerste 2 maanden van schooljaar 20212022 zitten er op. Een bijzonder schooljaar
met een schuchter begin: alle leerlingen
weer op school, de mondmaskers nog een
gangbaar en verplicht hebbeding. De enkele
versoepelingen hebben de weg geopend om
ons jaarthema “Adem vrij” te concretiseren.
Laten we er allemaal voor zorgen dat het
leven op school op deze manier kan verder
lopen. De hoge vaccinatiegraad van onze
leerlingen en de leerkrachten hebben voorlopig de impact van COVID19 tot een minimum kunnen beperken. Als school willen we
iedereen bedanken voor deze blijk van solidariteit en burgerzin.

September en oktober zijn intense maanden
geweest waarbij de activiteiten in en buiten
de klas elkaar in een sneltempo hebben
opgevolgd: info-avonden voor nieuwe leerlingen, startvieringen, sportdagen, opening
OLC en Aula, leerlinggesprekken, dag van
de jeugdbeweging, actie Saved by the Bell,
Youca… SVI heeft weer op volle toeren gedraaid.
Laten we nu allemaal een rustpauze inlassen en weer op adem komen om ons ten
volle voor te bereiden op het vervolg, waarvan voor u al een stukje van de sluier in
deze uitgave wordt opgelicht.
Veel leesplezier

Christine Grysolle
Manfred Moortgat
Bert Van den Abbeele

Met wind en regen
Kondigt de herfst zich aan
Dagen worden korter
Nachten worden kouder
De natuur komt stillaan tot rust.
Dit is een uitnodiging voor ons
Om ook tot rust te komen
Na te denken
Ons te bezinnen
En zo met nieuwe energie
Opnieuw te kunnen beginnen.
Thomas Bruyland
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O dysseus

Het zit erop. De langste
en bij uitstek drukste periode van het schooljaar is weer voorbij. Vanaf
nu kan het enkel beter gaan. Dus de hoogste
tijd voor een verhaaltje. Over Odysseus dan
nog wel. Held der Grieken en bedenker van
duizend listen. Met als bekendste van allemaal die van het paard, waarmee hij de val
van Troje veroorzaakte. Wat niet iedereen
weet, is dat onze held na afloop van de oorlog nog eens tien lange jaren onderweg was
naar huis. Tien jaar. Dat is langer dan jullie
volledige loopbaan op onze school, beste
leerlingen. Noem een gevaar (monsters, heksen, stormen of slechte rapporten) en hij

heeft het overwonnen. De Rambo van de
oudheid met andere woorden, maar dan mét
de brains. Wat die figuur in deze nieuwsbrief
komt doen? Niet bijster veel, eerlijk gezegd.
Geen monsters of heksen op onze school,
wel een kleine duizend leerlingen die onderweg zijn en allerlei avonturen meemaken.
Zeilreizen, bijvoorbeeld, onder leiding van
een reusachtige, behaarde cycloop. Of sportdagen met onoverkomelijke hindernissen.
Bergen taken en toetsen die moeten beklommen worden. Noem maar op. Het enige wat
zeker is: Odysseus komt thuis. Een fijn weekje
vakantie voor iedereen!

DAG VAN DE LEERKRACHT
5 oktober 2021

Wohooooo …!
#dagvandeleerkracht vandaag en dat wilden wij als #ouders niet zomaar voorbij laten gaan! Maak er een #chokotoffe dag van…! Omdat
jullie zorgen dat onze kinderen meer in hun #mars hebben…
en vollenbak… met een nic-nac!
We werden er zowaar lyrisch van
Veel woorden maar eigenlijk… kwamen we gewoon langs om gewoon
nog eens DIKKE MERCI te zeggen

P. Van den Bossche

Afgelopen zomervakantie kozen enkele zeebonken en zeilmeiden van het
2de jaar voor het ruime sop en gingen mee op de zevendaagse zeilreis.
Mevrouw Van Lierde was er ook bij als begeleidster. Maar al te graag wou
ze haar verslag van deze unieke ervaring met ons delen.

Zeilreis 2021
3 juli 2021. Het is zover! Ik ben geen ochtendmens, maar vroeg opstaan om aan een
zevendaagse zeilreis te beginnen deed ik met veel enthousiasme
. Eén voor één
kwamen de begeleiders en deelnemers toe op de parking van de school. De bussen
werden ingeladen en weg waren we! Ik ben zelf fel overtuigd van die ene Pinterestquote dat het niet enkel gaat om de bestemming maar ook de reis zelf van belang is,
dus maakten we er al een dik feestje van op de bus: untz untz untz!
Eenmaal aangekomen in Kampen (Nederland) laadden we alles over op de boten.
Daar wachtten de kapiteins en scheepsmaatjes ons op om aan een superfijne mediaweek te beginnen.
Ja ja, ‘media’ was ons thema. We verkleedden ons in allerlei mediafiguren zoals de Eurosongwinnaar Maneskin, K3, Mickey &
Minnie Mouse en zelfs the one and only Michael Jackson liep er
rond. Van vloggen als een echte Instagrammer of YouTuber tot
chaos- en andere massaspelen in de verschillende haven(tje)s:
het plezier kon niet op!

Tijdens het varen hesen we de zeilen en legden we zeemansknopen op het ritme van de muziek. Wie is er als eerst z’n stem
kwijt? Of zwembroek? Want ook een spontane plons in het Ijsselmeer werd niet overgeslagen. Van de boot springen of slingeren,
die frisse duik deed deugd.

Knorrende buiken na het zwemmen, je kent dat wel… Gelukkig
waren de taken goed verdeeld en zorgde er per boot telkens een
ander team voor het eten. ’s Morgens een uitgebreid ontbijt met
eitjes of een smoothie, ’s middags een makkelijke lunch uit het
vuistje en ’s avonds een driegangenmenu, want ja, voldaan of
niet, there’s always room for dessert because it goes to the heart.

De week vorderde en al snel waren we halfweg… Zeilreis, da’s magie, geloof mij! Zeker als je gaat varen bij
zonsondergang en je je avondmaal boven op het dek kan oppeuzelen. Op zwoele beats en met zomerse
vibes voeren we de horizon tegemoet.

Maaarrrr, back to reality, want er moest gedanst worden, vriendschappen gesmeed worden (2,6,24) en
vooral ook: gepoetst worden (*enthousiasme zakt
onder nul*). (foto9) De zeilreis kwam op z’n einde dus
moesten de boten natuurlijk weer spik en span zijn. Al
het spelmateriaal, alle tassen en rugzakken en uiteraard ook alle deelnemers en begeleiders werden op
de bussen gezet en “bye bye zwaai zwaai, Holland”.
Na een weekje scheef lopen tussen de kajuiten, gingen we naar huis.

Twee maanden later, september 2021, word ik tijdens het neerpennen van dit ‘opstel’ teruggekatapulteerd naar een voltooid verleden
tijd vol onvoorwaardelijk samenzijn die men geluk mocht noemen. Ik
geef een shout out naar woordmopjes en karaoké, petten, crop tops
en oversized hoodies, de crew, sunset vibes 24/7 en dancing like nobody’s watching! Want hetgeen mijn leerlingen soms nodig hebben, is
iets wat niet in mijn lesvoorbereidingen staat… Merci aan alle begeleiders en deelnemers, jullie hebben mijn hart <3
Vele groeten, Lotte (op zeilreis); mevrouw Van Lierde (op school)

Op een avond speelden we een supervreemd spel: je mocht niet
lachen en niets zeggen. Indien je dit wel deed, moest je gaan slapen. (Slimme truc van de begeleiding, ja ja, I see what you did there…) Met verbazing bleef ik als laatste over met de drie begeleiders en schipper rond mij. Ze probeerden werkelijk alles! Zo hadden ze mij volledig vol geschminkt en zelfs de staarwedstrijd met
de schipper hield ik wel 10 minuten vol. Hij beweerde dat ik dit spel
eigenlijk niet kon winnen, wat logisch is als je je bedenkt: ik zou
ooit wel eens in de lach schieten, toch? Maar ik gaf niet op! Zij
daarentegen wel dus zijn we uiteindelijk allemaal gaan slapen. Oh
ja, die schmink moest er natuurlijk nog af, oepsie!
Tibo Seymoens - 3NW

Scan de QR-code en
bekijk de aftermovie
van de Sudwester!

Ben je leerling uit het 2de jaar
en wens je graag meer info
i.v.m. de volgende zeilreis?
Contacteer hiervoor
meneer Claessens, dé kapitein
van deze excursie!

ken jij ze al? de nieuwe svi -gezichten
Elien De Bleu

Iwein De Koninck

Leerkracht Nederlands - Engels
2de graad

Leerkracht economie
1ste graad

Hedi Sorgeloos

Jari De Luyck

Leerkracht Nederlands - geschiedenis
2de graad

Leerkracht lichamelijke opvoeding
2de graad

Katrien De Schrijver

Peter Vande Walle

Leerkracht Engels - Duits
2de en 3de graad

Leerkracht
1ste en 2de graad

Anneleen Govaerts

Steffen De Keersmaeker

Leerkracht wiskunde
3de graad

Leerkracht aardrijkskunde
3de graad

Pieter-Jan Verdoodt
Interimaris ondersteunend personeel
Verantwoordelijke 2de graad

Jonah Haentjens
Interimaris lichamelijke opvoeding
3de graad

Charlotte Huttener
Leerkracht techniek,
maatschappij & welzijn
1ste graad

Birger Roels
ICT-coördinator
Interimaris techniek - 1ste graad
Interimaris voeding - 2de en 3de graad

Mara Gillioen

Marie Monica Kalpoe

Interimaris Nederlands - Frans
1ste graad

Interimaris Nederlands - Engels
1ste graad

Jan Nica

Niels Aelbrecht

Interimaris Fysica - wiskunde
3de graad

Interimaris wiskunde - biologie
2de graad

warm onthaal
IKS-LEERLINGEN

Op de eerste schooldag verzorgden de IKSleerlingen het onthaal van onze eerstejaars en
nieuwe leerlingen van andere leerjaren. Deze leerlingen konden op een speelse manier kennismaken
met de school én met elkaar.

De IKS-leerlingen of vertrouwensleerlingen zijn leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar die opgeleid
worden/zijn om het welbevinden van alle leerlingen van de eerste
graad te bevorderen. In het 4de jaar krijgen deze leerlingen een opleiding in verband met sociale vaardigheden, groepsdynamiek,… die
ze dan in de volgende jaren actief gebruiken tijdens het onthaal van
de nieuwe leerlingen, het peter- en meterschap gedurende het
hele schooljaar, de organisatie van de anti-pestdag en tal van andere activiteiten voor de leerlingen van
de eerste graad.

Een korte reactie van enkele eerstejaars, hoe zij
hun eerste schooldag ervaren hebben:
“Mijn eerste schooldag is goed verlopen. Ik kwam de klas binnen en
werd onmiddellijk aangesproken door de IKS-leerlingen over wat er
allemaal ging gebeuren op die dag. De activiteiten waren ook heel leuk
en goed voorzien. De IKS-leerlingen zijn echte toppers!” - Chloë (1KLSB)
“De eerste schooldag is super verlopen. De IKS-leerlingen hadden leuke activiteiten voorzien!” - Arthur (1VKF)

“Ik vind het heel leuk dat er IKS-leerlingen zijn want met een volwassene praten over bepaalde dingen is niet altijd even makkelijk.”
Robbe (1KLSA)

“Mijn eerste schooldag was een beetje raar. Zo de eerste keer in het
middelbaar, maar de activiteiten waren leuk. De IKS-leerlingen zijn
leuke meisjes en als ik met iets zit zou ik naar hun gaan. Ze blijven ook
altijd lief en rustig, ondanks dat wij niet altijd zo een rustige klas zijn.”
Jelena (1KLSB)

“Mijn IKS-leerlingen zijn Liesse, Jana en Febe. Ze zijn super tof! Je kan
altijd bij hen terecht en we kunnen samen goed lachen. Voor mij zijn
er geen betere IKS-leerlingen.” - Lore (1VKA)
“De eerste schooldag was leuk maar ook heel stresserend. Maar de IKS
-leerlingen hebben ons goed ontvangen.” - Noa (1VKE)

“Ik had heel veel stress voor de eerste schoolweek, maar dat
is normaal. Ik voel me wel oké bij de IKS-leerlingen. De activiteiten vond ik echt leuk.” - J.
“Ik vond het ontvangst van de IKS-leerlingen erg leuk. Eerst
had ik veel stress maar we deden leuke activiteiten, we babbelden een beetje,… en zo was ik al snel gerustgesteld.” Floor (1VKE)

“Goed verwelkomd op de school, het was leuk dat we de
eerste dag alles konden verkennen en spelletjes speelden.”
B.

“Ik vind het goed dat de IKS-leerlingen er zijn. Als er iets is dan luisteren ze naar je en we krijgen ook lekkere dingen ;-)” - Alona (1KLSB)
“Mijn eerste schooldag vond ik heel spannend, want dat is toch wel
een grote stap. Ik vond het eerst wat vreemd om in een grote school
te belanden. Drie meisjes kende ik al uit mijn vorige klas, wat mij dan
ook geruststelde. Bij het binnengaan zag ik de IKS-leerlingen staan.
Toen ik in mijn klas kwam was het helemaal stil. Ik voelde mij echt
raar en wou snel terug naar huis, maar dat gevoel verdween snel. Ik
vind de IKS-leerlingen geweldig. Ik maakte snel nieuwe vrienden.”Ella (1VKG)

“Mijn eerste dag is anders verlopen, ik ben later op school toegekomen. Maar de klasgenoten hebben me zeer goed opgevangen. Ik
voel me thuis in de klas. Ik vind het goed dat de IKS-leerlingen er
zijn.” - Jorne (1VKF)
“De eerste schooldag was heel leuk omdat we zo een toffe IKSleerlingen hebben. Ze zijn grappig en plezant! Het was spannend
omdat alles nieuw was: een nieuwe klas, nieuwe kinderen en een
nieuw jaar...brrrr!” - Daan (1KLSA)
“De IKS-leerlingen hebben ons heel goed ontvangen. Ook de spelletjes om elkaar te leren kennen vond ik erg leuk. De respectmuur was
een toffe activiteit. Het is goed om weten dat je met een vraag
steeds terecht kan bij een IKS-leerling.” - Ulrike (1KLSC)
“Het ontvangst door de IKS-leerlingen was leuk. De chips en het
fruitsapje waren ook tof. Na de rondleiding wist ik nog niet alles zijn.
Het was een toffe eerste schooldag!” - L.
“De eerste schooldag was leuk, we konden meteen nieuwe
vrienden maken. Het is leuk om IKS-leerlingen te hebben
waar we alles tegen kunnen zeggen en om samen leuke dingen te doen. Als er een probleem zou zijn, zou ik het hen wel
zeggen. Ik heb dit trouwens al gedaan.” - N.

“Mijn eerste schooldag was zeer goed. Een beetje stress, maar daarna is het zeer goed gegaan. Ik heb al veel nieuwe vrienden gemaakt.”

“Zelf vond ik het ontvangst van de IKS-leerlingen zeer leuk en
gezellig. Ik zou hen wel vertrouwen als ik met een probleempje zou zitten . De activiteiten vond ik ook zeer leuk.” - E.

“De eerste schooldag was echt tof, de IKS-leerlingen hebben dat heel
goed gedaan. De activiteiten en de picknick vond ik heel plezant. Ik
vind het geweldig dat de IKS-leerlingen tijd willen vrijmaken om met
ons activiteiten te doen. Ik denk wel dat ik alles tegen de IKS-leerlingen kan zeggen.” - Liana (1VKF)

Axl (1VKG)

“De IKS-leerlingen hebben ons op de eerste schooldag heel
goed ontvangen. Ze waren lief en behulpzaam. Hierdoor verliep de dag heel aangenaam! We hebben al leuke dingen met
hen gedaan (vandaag geknutseld). Ik kon reeds met mijn
vragen over de school bij hen terecht. Ik vertrouw ze als ik
hen iets wil vertellen.” - Manon (1VKF)
“Mijn eerste schooldag was heel erg wennen, maar de IKSleerlingen hebben ons goed begeleid en doen steeds leuke
dingen met ons.” - Elien (1KLSC)
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sportstage aan zee
Op 2 en 3 september zijn de leerlingen van 6LOSP naar Knokke getrokken voor een tweedaagse watersportstage. Het was een
heel toffe ervaring die de groepen dichter bij elkaar bracht. Niet alleen de band met de eigen klas is sterker geworden, maar
ook die met de andere klas en de leerkrachten.
De accommodatie was aangenaam en mooi. Velen van ons hebben nieuwe sporten geleerd zoals kitesurfen, kneeboarden,
waterskiën, kanoën …
Na een lange (corona)pauze was het geweldig om deze activiteit samen te kunnen doen.
We hebben samen geleerd, samen genoten en samen (her)ontdekt.
Mevr. H. Vermeulen

Datzelfde moment trok 5LOSP naar Westende voor hun watersportstage
met op het programma o.a. golfsurfen, kiting, strandzeilen en de marinierspiste.
Het mooie weer en het goed gezelschap maakte dat deze stagedagen
meer dan geslaagd waren.

De CreatIVS startten in september hun eerste creatieve opdracht voor de
school: bladwijzers ontwikkelen voor het leesteam. Met leder, lederlijm en
gouden verf gingen ze samen aan de slag. Mevrouw De Brouwer en mevrouw Van den Brempt zagen dat het goed was.
Het komende schooljaar hopen ze nog meer toffe opdrachten te kunnen
doen die de school in een kleurrijker of origineler jasje stoppen.
Veel dank aan de enthousiaste creatievelingen van het eerste tot het derde
jaar.

Ook gingen ze voor de nieuwe ILB-lokalen aan de slag. Allemaal maakten ze een
plantenhanger. Duurzaam, want de potten haalden we uit de kringloopwinkel.
Het resultaat kan je bewonderen wanneer de ILB-lokalen af zijn.

Het komende schooljaar hopen ze nog meer toffe opdrachten te kunnen doen
die de school in een kleurrijker of origineler jasje stoppen.
Veel dank aan de enthousiaste creatievelingen van het eerste tot het derde jaar.

Verbondenheid, samenhorigheid, samenwerking, teambuilding, maar vooral stralende gezichten!

Dit was

Alle actiefoto’s zijn te bekijken in het fotoalbum op Smartschool.

sportdag 2021

bedrijfsbezoek
In september startten onze eerste klassen in de basisoptie "Economie & Organisatie".
Een maand later werd het tijd om hen onder te dompelen in de échte wereld. Ze trokken met de fiets richting Berlare en bezochten "De Zuivelarij". Het werd een eerlijke
én heerlijke uitstap. De ondernemer vertelde gepassioneerd over de voor- en nadelen
van het ondernemerschap, gaf een inkijk in de financiële situatie van het bedrijf en
verklapte op welke manier hij zijn zuivelarij nog ziet groeien. Met een rijkelijk gevulde
tafel werd de uitstap afgesloten. Zelfs de niet-kaasfans moesten toegeven dat de gepimpte versies van de Berloumi, de Vivie, de Ricotta en de Labneh bijzonder in de
smaak vielen!

“Ik vond het leuk dat we met de ganse klas naar De Zuivelarij in Berlare fietsten. Toen we er
waren werden we vriendelijk ontvangen. Ik vond meneer De Coster, de eigenaar van De Zuivelarij, een zeer gemotiveerde ondernemer. Hij deed erg zijn best om al onze vragen te beantwoorden. Het bezoek sloot ook aan bij onze leerstof. Hij vertelde ons waarom en hoe hij begonnen is
met ondernemen, hoe hard hij moet werken, maar ook hoe graag hij dit doet, hoe zijn marketing in elkaar zit, welke risico's hij allemaal nam en waarmee je allemaal rekening moet houden
bij het opstarten van een onderneming. Het was de eerste keer dat ik het verhaal hoorde van
iemand die zo een mooie onderneming startte en laat draaien.”
Jayden (2ECOC)

excursie brussel
In het kader van het thema politiek trokken de leerlingen van 4 humane wetenschappen met de trein op excursie naar
Brussel. Daar werden ze gedurende de hele dag op sleeptouw genomen door de professionele gidsen van het BELvue
Museum, waar ze ook een workshop volgden, en het Federaal Parlement.

fruitmaskers
Met de eerstes hebben we bij het project mens en cultuur fruitmaskers gemaakt. Hun bundel gaat over 'mijn gezicht tijdens de
puberteit'. Ze moeten dus leren hoe ze hun huid verzorgen en
hebben gezien dat fruit heel wat goede eigenschappen heeft.
Niet alleen als we het opeten maar dus ook op onze huid.

TALENT IN DE KIJKER
MATHIEU CASAER (3LAT2) werd voor de 2de maal Belgisch kampioen zeilen (Spirou).
Het Spirou-kampioenschap is een kampioenschap dat
zich afspeelt op de Belgische meren en binnenwateren.
Van Oostende tot Bütgenbach. Het is een kampioenschap voor eenmansboten, waar Mathieu het met zijn
nummer 42 opneemt tegen een 30-tal deelnemers.

reeds vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in
Londen, Rio en Tokyo.

En als je het nummer op zijn zeil niet kan lezen, kan je
hem steevast herkennen aan de roze zonnebril en dito
zwembroek.

Wij duimen alvast!

Wie weet, zit er ook wel een toekomstige olympische
zeiler op de Gijzegemse schoolbanken!

Het Spirou-kampioenschap zelf heeft nog een aantal
manches te gaan, maar ook daar staat hij momenteel
aan de leiding en is de kans groot dat hij dit kampioenschap wint, net als vorig jaar.
Het Belgisch kampioenschap voor deze boten vond echter wel al plaats op 25 en 26 september op de Lacs de
l'Eau d'Heure, Plate Taille. Hij haalde deze titel vorig
jaar voor het eerst binnen in Oostende en kon deze nu
opnieuw op zijn naam schrijven.
In de lijst van de winnaars van de voorbije jaren vinden
we bijvoorbeeld ook Wannes Van Laer terug, die België

aan het woord
SILKE DE LATHAUWER (4HUW) over haar deelname aan de Memorial Van Damme
Op vrijdag 3 september, kreeg ik de kans om samen met mijn clubgenoten deel te
nemen in het voorprogramma van de Memorial Van Damme. Mijn club (Vlierzele
Sportief) mocht een gemixte reeks van 8 atleten opstellen voor de 100m sprint. Het
was een unieke ervaring om dit samen met mijn clubgenoten te mogen meemaken!
Na onze wedstrijd, mochten we het hoofdprogramma van nabij volgen ter hoogte
van de polsstokstand. De perfecte plaats om Mondo Duplantis aan te moedigen bij
zijn wereldrecordpogingen. Het wereldrecord verbrak hij helaas niet, maar de ambiance was onbeschrijflijk! Het prachtige vuurwerk was een fantastische afsluiter van
deze mooie avond.

gezellige picknick op de
eerste schooldag

leesplekjes

Het SVI-leesteam stond de afgelopen maanden ook niet stil. Deze
zomer bundelden zij al hun krachten om aan de slag te gaan met het
creëren van leesplekjes op de school. Het leeshoekje in de bib, waar
kan het ook anders, werd alvast goed bevonden.

Kaartjes- en posterbeurs @ SVI

Onze scholieren basketbalploeg vierde geëindigd
op het provinciaal interscholen tornooi te Gent.
Het was een fel bevochten strijd voor de tweede
plaats waarbij drie ploegen evenveel wedstrijden
hadden gewonnen. Omwille van het doelpuntensaldo hebben we net het podium niet gehaald.

Deze SVI-toppers liepen de 10 Miles van Antwerpen.
Proficiat Gerd Vandenberghe, Liesbeth De Wit,
Yoko Eeckhout, Nele Van Coninckxloo en Lies Van de Velde!

In het vak Sociale Wetenschappen zien de leerlingen
van 4STW leerstof over kinderrechten. Een medewerkster van kinderrechten-organisatie 't Zitemzo
kwam uitleg geven over de rechten en plichten van
jongeren. Nadien maakten de leerlingen een quiz.

Dolle pret hadden de lagere schoolkinderen met de
leerlingen van 5LOSP, tijdens hun stage op de
Kronkeldiedoedagen!

over zinken, zweven en drijven

De leerlingen van 2MTW doken in hun eerste onderzoeksproject
fysica. Ze onderzochten hoe de massadichtheid het zinken, zweven
en drijven van voorwerpen beïnvloedt. Ze stelden het volledige onderzoek zelf op en maakten een verslag. Na enkele berekeningen
en tests bereikten ze een Eureka-moment!
Na de vakantie duiken we nog wat verder in de wetenschap van het
drijven en zinken. Letterlijk, want de leerlingen moeten hun eigen
duikboot ontwerpen en testen.
Spannend!

saved by the bell 2021

Op 5 oktober vierden we de Dag van de Leerkracht. Diezelfde
dag namen we ook opnieuw deel aan Saved by the Bell, de
actie die oproept om stil te staan bij de nood aan kwaliteitsvol
onderwijs voor ieder kind in binnen- en buitenland.
Zoals ieder jaar organiseerden we een verkoop van dessertjes
om ook financieel mee te werken aan het verbeteren van specifieke onderwijsprojecten. We vroegen leerkrachten, directie,
en ondersteunend personeel om dessertjes te doneren. Enkele dolenthousiaste leerkrachten verkochten deze tijdens drie
verkoopmiddagen aan 50 cent of 1 euro per stuk.
Het resultaat? Een opbrengst van 657,05 euro! Dit bedrag
gaat naar een schoolproject in Nepal via Bikas vzw, een organisatie waar Carine Verleye, oud-collega, al een hele tijd mee
samen werkt. Zij liet ons ook weten dat dit jaar het ingezamelde geld door het Nepalese CEPP (Centre for Educational Policies and Practices) zal gebruikt worden voor het uitbreiden
van het ICT aanbod, het voorzien van duurzame didactische
materialen, het onderhoud van verschillende klaslokalen, het
vergroenen van de schoolomgeving en het aanleggen van een
‘natuurlijke speelplaats’.
Via deze weg willen we alle leerlingen bedanken die iets hebben aangekocht, maar natuurlijk ook alle collega’s die op de
een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen aan
dit project. Namens het Saved by the Bell Team.
Mickaël Van Nieuwenhove

Chanter kara-oké

Deze week werden de leerlingen van het 4e jaar ondergedompeld in de wereld van het Franse chanson. Karolien Voets, leerkracht Frans en muzikale duizendpoot, leerde de leerlingen een
aantal Franse liedjes aan. Karaoke, maar dan en français. Eerst
waren ze een beetje onzeker, maar nadat het ijs gebroken was,
zongen ze uit volle borst mee. Bovendien had Karolien een aantal instrumenten en attributen meegebracht die de leerlingen
konden gebruiken. Op die manier kregen de liedjes een extra
twist. Bekende liedjes zoals “Aux Champs-Elysées” en
"Papaoutai" kwamen aan bod, maar ook Edith Piaf met “Rien de
rien” en “Dernière danse” van Indila werden uit volle borst mee
gezongen.
https://www.karolienvoets.be/chanter-karo-oke/

YOUCA action day

Op donderdag 21 oktober 2021 deden al 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 goeie doel te gaan werken. Het loon dat ze die dag
verdienden, gaat naar enkele sterke jongerenprojecten in Brazilië, de Filipijnen
én België.
Zo dragen onze leerlingen bij aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld
en genoten tegelijk van een unieke, leerrijke werkervaring. Ze kregen de kans
om al eens echt te solliciteren, werkgevers te ontmoeten en voor één dag van
het echte werkleven te proeven.
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 leren begrijpen dat iedereen deel uitmaakt van een netwerk.
De begeleidende leerkrachten, meneer Schoenmaekers en meneer Van Nieuwenhove, koppelden aan het vinden van een job een extra uitdaging. Als alle
leerlingen van een klas een job gevonden hadden, zouden de leraars voor de
klas wafels bakken. Uiteindelijk is het iedereen gelukt. Binnenkort mogen ze de
wafels verwachten.
Met trots kunnen we meedelen dat onze school, dankzij de begeleiding en de
inzet van de leerlingen 8.140 euro ophaalde voor het goede doel. Proficiat!

Op de dag van de jeugdbeweging tonen onze
leerlingen dat ze trots zijn op hun jeugdbeweging. Alle jeugdbewegingen worden op deze
dag in de kijker gezet en er wordt aan de buitenwereld getoond welke meerwaarde ze bieden. Op deze manier stellen ze zich open voor
nieuwe leden en verlagen ze de drempel om
bij de jeugdbeweging te komen.
De dag van de jeugdbeweging is een moment
van samenhorigheid, over de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral
een dag vol plezier, spel en feest. Het spreekt
dus voor zich dat de school onze leerlingen
hierin wou tegemoetkomen.
Vrijdag 22 oktober brachten leerlingen hun
jeugdbeweging naar school door in uniform te
komen. Er werden voor en tussen de lessen
verschillende activiteiten georganiseerd.
Alle foto’s van deze geslaagde dag kan je (her)
bekijken in het fotoalbum van Smartschool en
op de Facebookpagina van de school.
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Voor hun inbreng en medewerking in deze nieuwsbrief, dank aan:
L. Van Lierde - W. Claessens - E. Van den Brempt (Milymeter) - J. Allart - J. Bol - T. Van Respaille
H. Vermeulen - M. Van Nieuwenhove - L. Droeshout - J. Vermaeren - I. De Koninck - S. Schoenmaekers
P. Van den Bossche - S. Van Hauwermeiren
Silke De Lathauwer - Fabienne Liebaut
Ann Van Wesemael
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

