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zullen we
angst uit onze jassen schudden
en lood uit onze schoenen.
zullen we
moed in pakjes
aan de deuren zetten
en licht aansteken
waar het donker is?
zullen we

proeven, gulzig snoepen
van alles wat wel kan?
zullen we
zwaaien naar elkaar
en kussen van ver,
onthouden hoe een knuffel voelt
en dansen in de regen?
zullen we
weten dat er overzee
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een einder is,
samen in dezelfde schuit
na vloed komt altijd eb,
zullen we
samen roeien
tot ergens volgend jaar?

(Mariet De kegel)

Beste lezer
We blikken in deze nieuwsbrief terug naar de start van een schooljaar waar we nog jaren aan zullen terugdenken. Het gezicht deels verscholen achter een mondmasker en eindelijk verlost van de totale lockdown
kon iedereen terug naar school. Hoewel geel een optimistische kleur wil zijn werd deze overschaduwd
door de continue dreiging van een kleurverandering. Op de achtergrond werd volop werk gemaakt van samenstellingen in halve klassen en het opdelen van de speelplaats in klasbubbels. Tot onze opluchting werden de draaiboeken aangepast zodat iedereen, mits een verstrenging van de mondmaskerplicht, gewoon
naar school kon blijven komen. Afstandsonderwijs blijft echter nooit veraf voor de leerlingen die van thuis
uit in quarantaine de lessen volgen. Het aantal besmettingen binnen de school bleef gelukkig steeds erg
beperkt.
Met het vallen van de bladeren duikt niet enkel de kleur oranje op in het straatbeeld maar ook in onze
school. De verstrengde maatregelen vragen solidariteit en doorzettingsvermogen. Waarom we dit alles
moeten doen hebben we tijdens de leerlingengesprekken onder de vorm van “11 miljoen redenen” mogen
lezen. Ook met ons jaarthema “Samen Sterk” willen we elkaar helpen, contact houden en positief blijven.
Samen bouwen we aan het schooljaar terwijl de school ook letterlijk verder blijft bouwen. Zoals u in deze
nieuwsbrief zal zien hebben we de nieuwe wetenschapslokalen op 1 september in gebruik kunnen nemen.
We hopen dat ieder van jullie in goede gezondheid blijft! #samensterk
De directie.

November 2020
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11 MILJOEN REDENEN
Ook SVI doet mee!

Met 11miljoenredenen.be lanceert de federale overheid een grootschalige on- en offlinecampagne om Belgen
verder aan te moedigen om de zes gouden regels tegen Corona te blijven volhouden. Ook SVI doet mee!
#SAMENSTERK
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BOUWEN AAN EEN DUURZAME SCHOOL
Nieuwe wetenschapslokalen in gebruik

Sinds 1 september hebben we vier nieuwe wetenschapslokalen in gebruik genomen.
Aan de refter, keuken en openleercentrum wordt naarstig verder gewerkt.
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EERSTE SCHOOLDAG @ SVI
De leerlingen van 1VKF hadden er duidelijk zin in!

EINDELIJK was het zover… We mochten opnieuw naar school! Naar de grote school nog wel.
Met een knoop in de maag kwamen we aan. We werden ontvangen door onze enthousiaste IKSleerlingen Mauro en Justine. Zij vertelden ons een en ander over de school en stelden ons gerust.
Toen onze klassenleraars, mevr. Vinck en mevr. Van Hauwe, ons meenamen naar ons klaslokaal
werd het menens. We vernamen onze lessenrooster voor het komende schooljaar en kregen heel
wat informatie over hoe onze nieuwe school werkt. Gelukkig zorgden onze IKS-leerlingen opnieuw
voor ontspanning. We verkenden de school en speelden enkele spelletjes om onze nieuwe klasgenoten te leren kennen.
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LOSP - BUITENSPORTSTAGE
In normale omstandigheden gaan de leerlingen van LOSP in het begin van het schooljaar op
tweedaagse buitensportstage. Omwille van de coronamaatregelen moest dit jammer genoeg
beperkt worden tot één dag.

3LOSP

Voor de leerlingen van
werd deze dag een combinatie van teambuilding en sporttesten, zowel op school als bij ‘The Outsider’ te Aalst. Tijdens deze stages werden de leerlingen geëvalueerd op
verschillende sportdisciplines zoals atletiek en klimtechnieken.

4LOSP

De leerlingen van
trokken naar de site van Dinant Evasion. Daar werden ze getest en geëvalueerd op verschillende buitensportdisciplines, op inzet én uithoudingsvermogen. Bij de activiteiten behoorde een touwenpiste, een uitdagende via ferrata en een spectaculair hoogteparcours.
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De leerlingen van

6LOSP trokken op buitensportstage naar ‘Lakeside Paradise’ in Knokke.

Daar werden ook zij

geëvalueerd bij de verschillende sportdisciplines waaronder stand-up paddle, kayakpolo en een aantal sporten aan
de kabelbaan zoals waterski, kneeboard en wakeboard.
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EXPERIMENTEREN @ SVI
Natuurwetenschappen 2de jaars
Wie zegt dat natuurwetenschappen saai is, heeft het mis. Tijdens de voorbije twee maanden werd er al heel
wat geëxperimenteerd. Zo bestudeerden de leerlingen van 2MTW de verschillende fases van het gistingsproces, werden de verschillende manieren van geslachtelijke voortplanting bij bloemplanten besproken én
mochten ze zelfs een dissectie van een varkensoog uitvoeren.

Het gistingsproces

Dissectie van een varkensoog

Geslachtelijke voortplanting bij bloemplanten
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OP VERKENNING @ SVI
Verkennende projecten eerstejaars

‘We eten onszelf arm’ is het thema van het project Research waarbij voeding de rode draad is doorheen de verschillende domeinen (chemie, biologie, fysica) van wetenschappen. We gaan op ontdekking en niets blijft
geheim. Welke vleesvervangers zijn er? Uit welke delen bestaat een insectenkop? Welk gas zit er in de verpakking van chips? Welke stoffen zijn
verantwoordelijk voor de verfrissende zure smaak in een hostie?
De foto’s zijn van het laatste onderzoek.

Project Mens en Cultuur is een project waar samenwerken, communiceren, zorg dragen
voor elkaar belangrijke vaardigheden zijn en waarin we onze maatschappij en onszelf willen
leren kennen. Het is een combinatie van psychologie, natuurwetenschappen, lifestyle, voeding en lichaamszorg. Een hele boterham dus …
Voor dit project willen we de leerlingen graag meenemen in een wereld waarin zij het verschil kunnen maken, een duurzamer leven. Dit is een thema dat veel zal terugkomen binnen
hun studietijd en zeker binnen de richtingen van Maatschappij en Welzijn. We willen hen
meenemen in het positieve verhaal, bekijken hun levensstijl en proberen deze te verruimen.
Duurzaamheid is een uitgebreid begrip waar wij
ons gaan toespitsen op één thema; plastic. Een
thema wat zeker en vast gekend is, maar waar
wij op een andere manier naar zullen kijken. De
leerlingen gaan op een onderzoekende manier
te werk d.m.v. doe-opdrachten. Zo houden zij
met de hele klas een Instagrampagina bij om de
opdrachten uit te voeren om conclusies te kunnen trekken uit hun eigen plasticverbruik. We
gaan op zoek naar oorzaken, gevolgen en oplossingen. We maken bijenwasdoeken en maken
hapjes en drankjes zonder verpakkingen te verbruiken.
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5LOSP - KRONKELDIEDOEDAG
17/09/2020 en 09/10/2020

Ondanks de vele annuleringen van
sportevenementen mocht Kronkeldiedoedag in Lede gelukkig
toch doorgaan. Kronkeldiedoe is
een sportdag waar leerlingen van
het eerste en tweede leerjaar kunnen kennismaken met talrijke
sportactiviteiten. Gewone sporten
zoals fietsen, klimparcours en balspelen stonden op het programma, maar ook minder alledaagse
sporten zoals kin-ball en parachute-spelen kwamen aan bod.
Onze leerlingen van 5LOSP verzorgden mee de organisatie en
waren verantwoordelijk voor de
begeleiding van de jonge sporters.
Op een fijne en enthousiaste manier zetten zij hun eerste stappen
in het lesgeven en bezorgden ze zo
wel 300 lagere schoolkinderen een
prachtige coronaveilige sportdag.
Bedankt voor de actieve inzet!
Mevr. Demarsin en mevr. Vermeulen
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#SAMENSTERK
SAVED BY THE BELL

Op maandag 5 oktober organiseerden we op school onze jaarlijkse Saved by
the Bell actie. Met deze actie willen we het recht op kwaliteitsvol onderwijs
nogmaals in de kijker zetten. Niet ieder kind of jongere heeft immers toegang
tot het onderwijs. Er zijn nog steeds miljoenen kinderen die het zonder enige
vorm van educatie moeten stellen.
Gezien de coronamaatregelen kon onze traditionele cakeverkoop echter
niet doorgaan. Een oplossing werd gevonden door de leerkrachten te
vragen om voorverpakte (corona-proof) koeken te doneren, die werden
verkocht aan 1 euro per stuk. Daarnaast kochten we ook appels aan,
die werden verkocht aan 50 cent per stuk.
Verspreid over verschillende middagen verkochten enkele bereidwillige leerkrachten de koeken en appels op
verschillende locaties op het schoolterrein. De leerlingen reageerden enthousiast, en alle koeken en zo goed
als alle appels werden verkocht. Hierdoor kunnen we spreken van een mooie opbrengst van ongeveer

535,70 euro!

Deze opbrengst gaat integraal naar een school in Nepal, die we al enkele jaren steunen via

Carine Verleye.
Via deze weg wille we alle leerkrachten ook bedanken voor het doneren van koeken, de hulp bij de verkoop
en de algemene ondersteuning. Ook de leerlingen willen we bedanken voor hun vrijgevigheid. We hebben
kunnen aantonen dat ons jaarthema #samensterk ook echt leeft bij ons op school.
Bedankt!

Dhr. Van Nieuwenhove

SVI VOOR HET GOEDE DOEL

Dat SVI een hart heeft voor het goede doel is niet onbekend. Vorig schooljaar zamelden we met de Rode Neuzenactie bijna 2400 euro in. Dit schooljaar wil SVI zich inzetten
met een actie voor ‘De Warmste Week’. Wat en hoe dit
vorm zal krijgen onder de strikte coronamaatregelen zal
nog blijken. Later meer hierover...
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SINT-VINCENTIUS A PAULO
27 september 2020
Vincentius a Paulo werd geboren in 1581. In 1600 werd hij tot priester gewijd.
Hij verbleef een tijd in Rome, waar hij in handen viel van zeerovers die hem als slaaf
verkochten. In 1607 wist Vincent te ontvluchten aan de slavenhandelaars.
Vervolgens werd hij pastoor en een jaar leraar. In 1617 stichtte hij een vrouwenvereniging die zich wijdde aan de zorg voor armen en zieken.
In 1619 kreeg hij de moeilijke taak om als hoofdaalmoezenier te zorgen voor de galeislaven. Hij voelde zich met deze mensen, die onmenselijk hard moesten werken op
de galeien, zeer verbonden en hij deed er alles aan om hun lot, waar mogelijk, te
verbeteren.

In 1633 stichtte hij de Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo, die nog altijd een
grote congregatie is.
Hij overleed op 27 september 1660.

Op 27 september vierden we het naamfeest van de
patroonheilige van onze school. Rond die datum komen we gewoonlijk met klassen uit alle leerjaren samen in de feestzaal voor een gebedsviering.
Omwille van de huidige maatregelen hebben we dat dit
jaar vervangen door een gebedsviering in de eigen klasbubbel. De afwisseling van teksten, filmpjes, muziek,
verhalen en gebeden rond ons jaarthema #SamenSterk
vormen een krachtig en beklijvend geheel. Uit de reacties mogen we besluiten dat onze leerlingen dit als een
intens en mooi moment beleefd hebben.

SVI IN BEELD
Afstandsonderwijs
Het dragen van een mondmasker de hele dag zijn we al goed gewoon. Ook de onlinesessies worden steeds meer een vaste waarde tijdens het klasgebeuren. Geen evidentie!
Maar uit verschillende reacties is gebleken dat SVI dit goed organiseerde zodat de leerling in quarantaine toch een beetje fysiek aanwezig blijft in de klas.
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SVI@OLYMPIADE
Geografie Olympiade

De Vlaamse Geografie Olympiade of VGO is een wedstrijd waarin
leerlingen van de 3de graad zowel hun theoretische als praktische
kennis over geografie testen en mooie prijzen in de wacht kunnen
slepen.
De eerste ronde, die doorging op 28 oktober, bestond uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De
vragen waren voor alle leerlingen hetzelfde maar werden in een andere
volgorde getoond. Deze ronde verliep via het internet en stond onder
toezicht van mevrouw Van Malderen, de vakverantwoordelijke van de
school.
Op basis van een selectiepercentage worden minimum 200 deelnemers geselecteerd voor de tweede
ronde, die zal doorgaan op 3 februari 2021. We duimen alvast voor de SVI-deelnemers!
De school neemt deel aan meerdere olympiades, o.a. voor Frans, Fysica, Latijn,… Deze vinden later in
de loop van het schooljaar plaats.
Wordt vervolgd…

SVI IN BEELD
LO– lessen in klasbubbels
Het was plots snel schakelen afgelopen donderdag toen, zeer vroeg in de ochtend, de verstrengde maatregelen rond sportlessen op school werden aangekondigd. Hier zijn onze sportleerkrachten zeer inventief mee omgesprongen. Zo slaagden ze
er toch in om corona-proof, in de buitenlucht én in klasbubbels de leerlingen te voorzien van een sportief, doch ontspannen
momentje.
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ART @ SVI
By Charline Dhossche
In de feestzaal werd de lichtbak artistiek aangepakt door mevrouw Dhossche.

BROODJES @ SVI
Wil je graag een belegd broodje tijdens de middag?
Dat kan!
Bestel je broodje bij mevr. DeVriendt in de gang van
blok C vòòr 08.35u en tijdens de 1ste speeltijd
vòòr 10.20u.
Betalen doe je met jetons die je op het leerlingensecretariaat per vijf kan aankopen aan 14€ (goed voor 5 broodjes aan 2.80 €).

FRUIT @ SVI - FRUITKAR
FRUIT OP WIELTJES

73% van de Belgen eet te weinig
groenten en fruit. Een Belg zou 2 tot
3 stukken fruit per dag moeten eten
om gezond te zijn.

SVI Gijzegem laat elke dinsdag en donderdag een fruitkar rondgaan op
de speelplaats. De fruitkar van SVI biedt verschillende stukken fruit en
yoghurt aan. De leerlingen kunnen altijd een stukje fruit of yoghurt kopen
aan de hand van een fruitkaart. De fruitkaart, te verkrijgen bij het leerlingensecretariaat, kost 2 euro en is goed voor 5 stukken fruit. De fruitkar is
zeer geliefd onder de leerlingen.
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Fijne vakantie!

Instituut Sint-Vincentius a Paulo
Pachthofstraat 3
9308 Gijzegem

053/72.93.40
info@svi-gijzegem.be
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