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Op 31 januari de bloemetjes gezet
ter van directeur. Vele

eninzet sympathie!
genieten.

collega’sgelegenheid
legden top Italiaans pakket
waar

een

werd ons directieteam in
de dag van de

centje bij voor een op en
elk van hen thuis dubbel en dik kan van We

danken hen van harte voor hun



Februari. Veruit de vreemdste maand van allemaal. Belachelijk
kort en mosselen noch vis. Feestdagen lijken alweer lang
vergeten, net als goede voornemens en andere ongein.
Koning winter regeert nog steeds, maar zit een stuk minder
stevig op de troon. Het eerste jonge groen komt voorzichtig
piepen en carnaval kondigt in feite de lente aan. Wat niet
wegneemt dat de griep rijkelijk met ziektekiempjes in het
rond strooit en nogal wat leerlingen en leerkrachten aan
hun bed gekluisterd houdt. De klas kijkt me vragend aan.
Of ze volgend lesuur in plaats van naar de studie te gaan
in hun lokaal mogen blijven. En o ja, of ik het zou zien
zitten om bij hen te blijven – u moet volgend uur geen les
geven, toch? Fronsend denk ik bij mezelf aan een rustig
herdersuurtje in de leraarskamer, met bijhorende koffie en
dito koekje. Maar goed. Wie neen kan zeggen tegen de
smekende puppyblik van een hoop tweedejaars, gaat allicht
beter het gevangeniswezen in. Haast kwispelend van
enthousiasme dartelt een jongedame tussen de banken
door tot aan het bord. Wanneer ze mijn verbaasde blik
opmerkt, vraagt ze me met de meest ontwapenende glimlach
en de grootste portie zelfvertrouwen ooit, of ze de klas
even mag entertainen. Met enkele leuke raadseltjes die ze
kent van bij de Chiro. In mijn hoofd loeit intussen een
alarmsignaal dat de bel in BDIZO doet verbleken tot
zachte harpmuziek. Vrijdagnamiddag. Klas vol leerlingen
die raadseltjes gaan doen. Gegarandeerd recept voor
trumpiaanse chaos en hels lawaai. Met een naturelle flair
en alsof ze nooit iets anders gedaan heeft, neemt ze de
ganse groep op sleeptouw. Iedereen hangt aan haar lippen
en probeert in opperste concentratie antwoorden te vinden
op van de pot gerukte breinbrekers. Onwillekeurig moet ik
glimlachen. Vertrouwen. Zoveel mooier dan controle.





VIPS V E R G A D E R I N G E N
e e r s t e s e m e s t e r

gelukshangertje werden de leerlingen bedankt voor het

Vrijdag 13 januari vond de VIP-vergadering van de
tweede en derde graad plaats en de daaropvolgende
maandag 16 januari die van de eerste graad. Met een
kleine nieuwjaarsreceptie en een nieuwjaarskaartje met

voorbije jaar. De directie, die ook steeds aanwezig was
op deze vergaderingen, stond de leerlingen te woord.

deMet leerlingenleerlingenraad

bij eventuele problemen.

van onze
voorop stellen. hen en

willen we zoveel mogelijk het welbevinden
De

proberen telkens om
leerlingen staan er dan ook centraal. We luisteren naar

tot oplossingen te komen

het overlopen van van twee enquêtes;
dehet reflecteren over en

de
proefwerkperiode;

het reflecteren over Valentijnactie.

de resultaten
de Warmste Week

Behandelde agendapunten waren dit keer o.a.:





TALENPRIJS R O T A R Y A A L S T
M e t R u t h B a u w e n s ( 6 G R L A )

Na een door omstandigheden gedwongen onderbreking van 2 jaar organiseerde
Rotary Aalst opnieuw de jaarlijkse talenprijs voor reto-leerlingen op 2 februari.

Het welsprekendheidstornooi zet elk jaar een andere taal in de kijker. Dit
jaar werd de kennis van het Engels getest tijdens een diner in restaurant

Controverse - Golf De Kluizen te Aalst. Het onderwerp was:

Vijf scholen uit SJC en
ons exact 5 minuten

te De
Australische John Pescod.

eigenste
spreektijd om zetten.

SVI

jury
zijn of haar visie op het onderwerp uiteen

werd voorgezeten door de

het Aalsterse, met name DVM, SMI, Lyceum,
namen deel. Elke deelnemer kreeg

De overwinning was een puike prestatie
neer wat van 50

of ze straalde!

niet voor Ruth, maar ze zette
haar, naast een unieke ervaring, een boekenbon euro

opleverde. En

Me, myself and I. We are often accused of thinking only of
ourselves. Are we animals after

all? Do social rather
make us anti-social?

true ego-trippers or group
theymedia ensure solidarity or do



VRTdebij
bezoekOpOp bezoek

bij de VRT



In deze rubriek leggen we een spraakmakende figuur
in onze school op de rooster. Enkele korte vragen
geven ons ditmaal een onvergetelijke inkijk in de
diepste zielenroerselen van Nele Van Coninckxloo,
zeer gewaarde medewerkster van het secretariaat en
collega met de meeste opeenvolgende medeklinkers
in haar familienaam van de hele school.

voor
me

klaar.

(aarzelend) Iemand positief, humor … Mijn
moeder! is altijd positief,
lacht en Ze geeft

me

Ik
superveel

goeie

met absoluut een goed gevoel voor
weet dat dit een groot cliché lijkt, maar mijn mama

is goed met haar kinderen en kleinkinderen.
raad wanneer ik daarom vraag en staat altijd

is
Goh, welke dag het

een
melk. (lacht opnieuw)

door
met

hoofd.
weekend,Vandaag andere

woorden. zolang die maar
maar serieuze

wolk

(lacht)
begint

is het vandaag, dat schoot me direct
het maandag, begrijp je. Is het nog

Hoewel elke dag voor mij goed is,
met koffie. En een wolkje melk. Of nee, doe

Puur materieel? Mijn bed. Ik zou mijn bed niet kunnen missen.



Dat kwam toevallig
ben eigenlijk podoloog

internationale bedrijven gewerkt.

graag
vertrekken. (lacht luid)

Ik

in grote,
ik

werk

gezegd.
altijd

wegneemt dat

maar
Wat niet

slapen
te

heb

Ik ga
naar

het
om

op mijn pad, eerlijk
van opleiding

maar
dit werk echt graag doe.

sta even graag weer op

Eerlijk gezegd had zou

gedaan hebben, hoor.
graag

verpleegkunde

ik nog
ik

twijfelen,
wel

nu
aan omdat

ookzou

ik daar lang geen idee van. En
medenk ik. Podologie spreekt

een zorgende kant heb. Maar ik

Oei, nee! Ik
ik

boel
blijft draaien.

ben
een klas staan,

daarvoor werk liefst achter
zie mezelf niet voor

de schermen dat de
veel te onzeker. Ik

om er mee voor te zorgen

Ik was echt

Braaf hé. (lacht)

met

dan
we

ooit eens
Daarvoor kregende klas

een brave puber. We hebben
gespijbeld,

een
dat is het enige.

klassikale strafstudie.

Da’s een moeilijke vraag. Er zijn zoveel mooie
herinneringen hier op school te rapen. Maar als ik echt

leerlingen en collega’s op een andere manier te leren
kennen en dat lukt uitstekend tijdens zo een reis.

moet kiezen, dan ga ik voor de Parijsreis. Ik ga nu enkele
jaren mee en dat vind ik gigantisch leerrijk. Niet alleen
inhoudelijk maar ook sociaal. Het is enorm fijn













Onder het motto “alleen maar liefde” organiseerden
de VIP-leerlingen van SVI een valentijnsactie voor

de volledige school. Met de opbrengst van de
cakeverkoop op Dag van de Jeugdbeweging

trakteerde de leerlingenraad alle leerlingen,
leerkrachten, directie, ondersteunend en

onderhoudspersoneel op een hartjeslolly. Verder
konden leerlingen een nummer aanvragen voor

hun beste vriend(in), lief, crush of favoriete leerkracht.
Een dag met een beetje liefde voor iedereen.







Voor hun inbreng nieuwsbrief dank aan:en medewerking van deze

Wil je graag
ofvia Smartschool

Ilse.DePaepe@svi-gijzegem.be

heb je nieuws
dat je

zelf wat inbrengen aan de volgende nieuwbrief of
wilt delen? Neem dan contact op met Ilse De Paepe

Busschaert

K. Raes - J. Vermaeren - L. Verhaeghe - N. Van Coninckxloo
A. Dedapper - F. Thys - L. Van de Velde - J. Allart - L. De Wever

T. Van Respaille - H. Sorgeloos
-S. Van K.

A. De Canck - K. De Proft - W. Claessens - E. Van den Brempt
Extergem - Y. Paduwat - C. Huttener

- S. Schoenmaekers - E. Van De Maele

leerlingen 3MT en 4MT
Robbe Asselman - Simon Bauwens

VanP. den A. Van WesemaelBossche -

vakantie!PrettigePrettige vakantie!


