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DE NIEUWSBRIEF 

   
Beste lezer 

Het eerste trimester van het schooljaar ‘20-’21 is voorbij. Een periode zonder veel extraatjes en 
dus om vlug achter ons te laten en hoopvol te kijken naar de toekomst waar alles weer ‘gewoon’ 
kan zijn. Het einde van de tunnel is in zicht. Nog eventjes doorbijten. 

Met deze nieuwsbrief sluiten we dit jaar af en wensen wij jou en je gezin een gezellig jaareinde 
toe! 

Directie SVI Gijzegem 

 

HOOPVOL 

tegemoet 
Sprokkel moed en herbegin in 2021 

Verbind, omarm, deel hoop 

Glimlach, schater 

Elke vonk van optimisme dat je deelt, 

is vuur voor morgen. 

 

 

 

 

 

Van zagen krimp je 

En van vechten tegen 

Werd geen mens ooit sterker 

Ga buiten, dwaal af van wat je neerhaalt, 

En keer met sterke spieren terug. 
naar Mariet De Kegel 
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 TAALPROJECT 2des 

GRENZENLOOS SVI  

Courrier de la France 

Letters from Australia 

Willoughby  

Girls High School  

Terwijl de grenzen hermetisch dicht blijven en het reizen sterk wordt afgeraden, hebben we onze 

leerlingen van het tweede jaar toch een beetje kunnen meenemen naar exotischer oorden. In het 

Taalproject hebben onze leerlingen contacten gelegd met leerlingen uit Sydney, Australië en Be-

sançon in Frankrijk. Er is al heel wat heen en weer gepend en gemaild in het Frans en Engels. In de 

eerste plaats laten we onze leerlingen graag kennismaken met elkaar en andere culturen. Het is 

daarnaast ook fijn dat ze alle (saaiere) woordenschat- en grammaticalessen doelgericht kunnen 

inzetten. We hopen dat er heel wat nieuwe vriendschappen zullen ontstaan en misschien zelfs hier 

en daar wie weet … ook een amoureus avontuur.   

(A. Vermeulen) 

Collège Notre Dame  

Besançon 
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Olympiades 20-21 

SVI TALENTEN 

De resultaten van de eerste ronde van de Geo-

grafie Olympiade zijn bekend. Zes leerlingen van 

de derde graad namen het op tegen 1339 deel-

nemers uit 161 Vlaamse scholen. Met een      

gemiddelde score van 52.7% en een cesuur, die 

werd vastgelegd op 65%, plaatsten 3 leerlingen 

zich voor de tweede ronde in UGent. Proficiat 

aan Fabian De Petter, Julie en Tijs Verschuere 

uit 6LAWI. Op 3 februari 2021 nemen ze het op 

tegen 257 andere kandidaten.  Succes! 

Istanbul, here we come! 

De 10de editie van deze Tekenwedstrijd 20-21 met als 

thema Tekenen aan een betere toekomst staat dit jaar in 

teken van de COVID-19 crisis en de impact ervan op het 

leven van jong (en oud). Kinderen en jongeren lopen min-

der gevaar voor het virus, maar voelen de dagelijkse im-

pact van de strenge regels. 

De Vlaams Olympiade Vereniging wil daarom kinderen en 

jongeren een creatieve uitlaatklep bieden en roepen hen 

op om met een potlood, penseel, verfborstel, wasco, 

houtskool, pen… hun gevoelens en hoop voor de toe-

komst om te zetten in een tekening.  

Nadien worden de tekeningen opgestuurd naar de bewo-

ners van woonzorgcentra in België.  Zoals jullie weten, 

zijn ook zij extra hard getroffen omdat bezoek van familie 

en vrienden niet langer toegestaan zijn. Overal in België 

rapporteren woonzorgcentra dat de bewoners nood heb-

ben aan een hart onder de riem!  Hier kunnen jullie, bes-

te tekenaars, hét verschil maken! Meer informatie en 

inschrijving via mevr. Ophalvens en mevr. Gouwy of via 

de website www.tekenwedstrijd.be. 

https://tekenwedstrijd.be/
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SVI CHRISTMAS TREE 

SVI HELPT DE KERSTMAN 

Enkele weken geleden zette het team van De Warmste Week een 
actie op poten voor vijf schitterende vzw’s uit Aalst. Wat begon 
als een klein, liefdevol initiatief groeide uit tot een  ONGEZIEN 
succes waarin de warmte van onze school heel duidelijk werd. 
Massaal kochten en zochten jullie cadeautjes voor zij die het in de 
kerstperiode zwaar te verduren krijgen. Intussen werden de pak-
jes geluk verzameld en naar de vzw’s gebracht. (Ze pasten net in 
onze vier auto’s en fietskar!) Wij kunnen jullie zeggen dat de ont-
roering van de ontvangers alvast heel duidelijk was, zelfs met een 
mondmasker op. Het team wil iedereen ontzettend hard bedan-
ken voor de energie die jullie gegeven hebben. Samen hebben we 
zoiets moois gecreëerd!  

Actie ten voordele van: 

Emily Van den Brempt 
Jana Sergooris 

Ellen Verbestel 
Elke De Brouwer 

Lies Van de Velde 
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Beste mensen, onze actie in het kader van De Warmste Week is ten einde en dat is eraan te zien: de kasten op school puilden 
uit van de pakjes. Dat wij leerlingen én ouders met een groot hart hebben, wisten we al. Maar dat onze actie zo een stroom 
van solidariteit op gang zou brengen, dat hadden wij nooit durven dromen. Wij zijn dan ook ontzettend aangedaan door de 
hoeveelheid geschenken die jullie hebben binnengebracht. Deze morgen zijn we met de collega's van Team Warmste Week 
begonnen alle pakjes per vzw te sorteren. En we zijn nog nooit zo blij en dankbaar geweest om zoveel werk!  

Vanwege ons team ongelofelijk erg bedankt om voor zovele mensen het verschil te maken.  

Oud-leerlinge en dierenvriend  
Marissa Saegemans smolt voor 

de profielen van dierenasiel 
Sint-Hubertus en zette op eigen 

houtje een inzamelactie op.  
Ze sleepte zelfs een deal met 
twee dierenspeciaalzaken uit 
de brand, die voortaan hun 
gescheurde en beschadigde 

zakken dierenvoeding aan het 
asiel zullen bezorgen. 

Een heel dikke dankjewel en 
chapeau, Marissa, je ‘oude’ 

school is keitrots op jou!  

“In naam van de leden en de  
medewerkers van VZW Arminaa,  

hartelijk dank aan SVI Gijzegem voor de  
fantastische kerstpakketten! “ 

0
 

Onze hartverwarmende actie was 

ook Linde Merckpoel niet ontgaan 

en postte deze boodschap voor SVI: 

https://fb.watch/2dHth7ZPZa/ 

https://fb.watch/2dHth7ZPZa/
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Ook dit was 2020 

SVI SLUIT HET JAAR AF 

We naderen 

het jaareinde van 2020. 

Normaal is dit een periode van feest-  

vreugde en gezellig samenzijn, ook op onze 

school. Door de gekende maatregelen was 

deze gezellige drukte helaas niet aan  

de orde. Enkele leerkrachten blikken  

even terug  op hún coronajaar,   

hun inbreng lees je op de  

volgende pagina’s. 

Een waargebeurd SVI- kerstverhaal... 

E r was eens een fietser die op een kille, grijze 

ochtend naar school vertrok. Hij leefde in een 

nare tijd, waarin afstand houden verplicht was en 

mensen bang waren voor elkaar. Hoewel, de men-

sen waren niet zozeer voor elkaar bang als wel voor 

een vies beestje dat hen doodziek maakte en soms 

zelfs deed sterven. Dat was iets waarvan niemand 

ooit gedacht had dat het kon gebeuren, maar goed. 

Onze fietser moest heel wat moeilijkheden overwin-

nen voordat hij de veilige school bereikte. Ongedul-

dige chauffeurs, een snijdende noordoostenwind en 

één ongelooflijk taaie bergop. Hij was net aan die 

laatste uitdaging begonnen wanneer hij iets 

vreemds bemerkte. Voor hem lag iemand op de 

koude grond, met enkele mensen rond hem heen. 

De jongeman was verstijfd van de kou en geraakte 

niet meer verder. Onze fietser stopte om een hand-

je te helpen. Intussen tikte de tijd verder, wagens 

reden voorbij. De warme school werd verwittigd en 

ondernam direct actie: de jongen zou opgepikt wor-

den door zijn ouders om thuis een beetje te beko-

men. Onze fietser en de jongeman bleven aan de 

kant van de weg staan en wachtten op de auto die 

hem zou meenemen. En toen gebeurde het wonder. 

Ondanks de barre tijden van afstand houden en 

contact mijden, stopten verschillende wagens. Een 

collega-leerkracht van onze fietser was terugge-

keerd om te vragen of ze kon helpen en een onbe-

kende dame bood vanuit haar wagen haar eigen 

warme sjaal aan. Een buurvrouw had het tafereel 

gade geslagen vanuit haar raam en kwam spontaan 

met het voorstel om de jonge fietser binnen te laten 

opwarmen. Met mondmasker uiteraard. Onze fiet-

ser stond versteld. Zelfs in barre tijden waarin we 

volledig op onszelf aangewezen lijken, bestaat op-

rechte solidariteit, een gevoel tot een groep te be-

horen die om elkaar geeft. Onze fietser kwam uit-

eindelijk aan op school, met een ongelooflijk warm 

gevoel vanbinnen.     

Pieter Van den Bossche 
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5 …4…3…2…1… Gelukkig nieuwjaar!  

Amai, had iedereen geweten wat voor een idioot jaar dit 

ging worden, dan hadden we onze nieuwjaarswensen wel 

anders ingevuld. Maar goed, veni vidi vici, zou ik zeggen, want JA, we 

hebben dit jaar overwonnen! We zijn er bijna door en er zijn vele lichtjes 

in de duisternis gepasseerd. Ook voor mij, mevrouw L. Van Lierde. Ik kan al 

zeggen dat er bij mij toch enkele wensen zijn uitgekomen…  

Vorig schooljaar mocht ik starten als interimaris bij 6STW. Een godsgeschenk, dacht ik! Vijf jaar geleden 

stapte ik hier buiten met een diploma in de hand, nu mag ik hier starten als leerkracht en een nieuwe lich-

ting afgestudeerden uitzwaaien. Ik was nog niet goed en wel begonnen of het virus kwam ons allen 

dwarsbomen. Een week voor mijn 23ste verjaardag ging alles dicht. ‘Miljaarde!’ dacht ik. Een dikke fuif 

zat er dus niet in, laat staan samenkomen met de familie om een ‘patéke’  te eten.  

Zoals de zesdes er toen vandoor gingen met hun diploma, zo kon ook ik een tweede keer afstuderen, 

weliswaar aan de universiteit. Nóg een reden om te vieren! Maar opnieuw noppes. Bovendien waren de 

Rode Duivels er niks tegen, want ik mocht samen met mijn medestudenten op het balkon van de Grote 

Markt in Brussel mijn hoedje opgooien. Toch een beetje feest dus. 
 

Het schooljaar kwam officieel ten einde en ik ging met mijn ba-

chelor- en masterdiploma in de hand op zoek naar een uitdagen-

de, leerrijke,… kortom: droomjob!  Lucky me! Ik kreeg telefoon van 

mevrouw Grysolle met de vraag of ik het volgende schooljaar wou 

beginnen op SVI. Ik wist met mijn enthousiasme geen blijf, dus van 

zodra ik aflegde na mijn volmondige ‘ja’, popte ik spontaan een 

fles champagne open! Last but not least is ook éindelijk mijn elk-

jaar-terugkomend goede voornemen ingevuld: meer sporten. Ik 

begon met lopen, maar dat stond me niet echt aan, dus kocht ik 

een koersfiets waarmee ik ondertussen al enkele honderden kilo-

meters gereden heb. Tijd voor een SVI-wielerclub, zou ik zeggen, 

want ik ben niet de enige Van Aert of Van der Poel heb ik al ge-

merkt…  

2020 is voor mij al bij al dus wel een klein geluksjaar. Drie op drie.  

En hey, dat feesten haal ik nog wel in  ;-)     

Tot het einde van het schooljaar gebeurde alles digitaal op een paar lessen in de klas na. Tof is anders… 

Gelukkig had onze school een strak plan uitgewerkt om alsnog het schooljaar mooi af te sluiten, met oog 

voor alle leerlingen en personeelsleden!  

Ook dit was 2020 

SVI SLUIT HET JAAR AF 

Lotte Van Lierde 
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Ook dit was 2020 

SVI SLUIT HET JAAR AF 

I k heb zoveel bijgeleerd dit jaar.  

Vrienden blijven vrienden, ook al zie je ze in de verte, of op de skype. De verhalen die we 

vertellen zijn wel soms wat veranderd. Of alles goed gaat, niemand ziek is. Maar voor de 

rest babbelen we over dezelfde dingen. Wat misschien wel anders is, is hoe we elkaar ontmoeten.  Al 

wandelend/fietsend terwijl we een nieuwe route of paadje verkennen. Vaak verwonderd dat het zo 

mooi is in onze ‘achtertuin’. De knuffels die we niet meer mogen geven, dat is iets wat ik wel echt 

mis.  

Er was soms zoveel tijd, iets wat we anders zo tekort had-

den. En door die tijd heb ik zoveel grenzen verlegd. Zo kon 

ik eindelijk de kamer van mijn zoon verven. In onze tuin heb-

ben we een terras gelegd, en deden we aanplantingen. Ik 

kijk echt al uit naar de vele honderden bloembollen die in 

het voorjaar hopelijk uit zullen komen. Onze zolder is einde-

lijk ook opgeruimd, net zoals eigenlijk elke kast in ons huis.  

De vele Quality-time met het gezin is een gegeven geworden, dat is iets dat 

ik wel zal missen. Als we weer naar het ‘normaal’ kunnen. Geen idee hoe dat 

zal zijn. Maar er is hoop. Ik weet dat mijn oude leven nooit meer hetzelfde kan 

zijn, omdat ik veranderd ben, omdat de maatschappij veranderd is. Ik denk 

niet dat ze beter is geworden, gewoon anders. Maar ik ben dankbaar dat ik de 

tijd gekregen heb om nieuwe dingen te ontdekken. 

Lesgeven via de computer, dat zal ik niet missen. De interactie met de leer-

lingen geeft zoveel meer voldoening in een klas. Ik voel wel meer dan ooit dat 

leerlingen graag naar school komen. Misschien is dat toch een positieve out-

come. Ook zij zijn veranderd. Maar ik ben hoopvol, en weet wat ze in hun 

mars hebben. We zullen zien wat de toekomst brengt…maar een grotere uit-

daging dan deze zullen we hopelijk niet meer krijgen. 

Karolien Jacobs 
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Ik weet al heel lang dat het woord  ‘creatief’ zóóóveel meer betekent dan   

tekenen, schilderen,  kleuren, knutselen.   

Sinds maart 2020 word ik elke dag ‘happy’ bij het zien, horen en lezen van al 
die creatieve buien! Ik merk dat mensen hun ‘verborgen’ eigenschappen naar 
boven (durven) halen. En mekaar inspireren.  
Fan - tas - tisch! 
 
Eén van mijn creaties deel ik graag met jullie! 

Het is oké om de coronataal te vertikken. 

Gebruik regelmatig woorden die je humeur opkrikken! 

Je mag zeker eens balen 

En rondhangen en dralen. 

Willen of niet, ga mee met de verandering. 

Het gaat om veilig en gezond.  Dus heeft het zin. 

Een wijziging van gewoonte of traditie 

Maakt je bewust van de essentie. 

‘Back to basics’, zeg je dan 

En je neemt je leven in de hand. 

‘Ik kan het wel’, ‘Ik zie dat zitten’, 

Helpen je af van op alles vitten. 

Aanvaard zo veel mogelijk wat niet meer kan. 

Focus op wat wél mag en geniet ervan. 

Zeg vaak: “Herfst is ‘t best!” 

Ook:  “Van winter en koude kan ik houden.” 

Andere deeltjes van jou zien nu het licht 

Om te komen tot een mentaal evenwicht: 

Met geloof in een goede afloop, vindingrijkheid 

En durf om te experimenteren 

Zal je diepgang en vertrouwen in het leven creëren. 

Je bent je ingesteldheid aan het herijken 

En leert met nieuwe ogen kijken. 

Noteer ‘s avonds 2 of 3 opdrachtjes voor de dag erna 

Voer ze dan uit en beloon jezelf met: ‘Prima!’ 

Jij bent van tel. 

Jawel, jawel, jawel! 

Laat  je horen, laat je zien 

Jij bent meer dan 10 op 10! 

Leen Moens 
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In de godsdienstlessen werkten mijn leerlingen en ik opzettelijk rond ‘wèl’. 

De 3 wijzen uit het kerstverhaal inspireerden me hiertoe: Zij kregen in een droom de 

waarschuwing om niét naar koning Herodes terug te gaan.  

Wat was er aan de hand? De pasgeboren koning van de joden (Jezus dus) was geboren.  

De 3 wijzen gingen via de ster op zoek naar dit kind. Ze hielden eerst halt bij koning 

Herodes en vertelden hem over deze geboorte. Herodes schrok maar liet dit niet zien. 

Hij vroeg de wijzen om het kind te bezoeken en nadien naar hem terug te keren. Dan 

zou hijzelf het kind eer brengen. 

Van niét naar wèl. Die warme boodschap wou ik mijn leerlingen laten voelen! 

Bij de boodschap van de 3 wijzen bedacht ik 

het woord: de wèl-weg.  

Die oude boodschap is zo toepasselijk op deze 

tijd: Hoe vaak horen, lezen en zeggen we wat 

niét mag, niét kan, niét mogelijk is…? Bij vele 

mensen veroorzaakt dit onrust, angst, paniek, 

onzekerheid, wantrouwen, voortdurend op je 

hoede zijn, enz. 

Toch bestaat er een àndere weg: de wèl-weg. 

Verleg je aandacht naar wat wèl mag, wèl kan, 

wèl mogelijk is. 

Zo word je een positivo! Je krijgt er weer zin in, 

je voelt innerlijke rust en energie tegelijk. Er 

komt opluchting, vreugde, plezier, hoop, ver-

trouwen, moed, vrijheid.  

Dus verkenden we het kerstverhaal.  

We proefden van de kerstsfeer dankzij kerstmuziek.  

Ondertussen knutselden we een koningskroon die 

we op ons hoofd zetten.  

We versierden er ons lokaal ook mee. 

Leen Moens 

leerkracht godsdienst bij de 1ste jaars   

Aan mijn leerlingen 
Dank je wel om de kerstboodschap 
te lezen, te knutselen en in je hart 

op te nemen. Draag ze langs de wèl-
weg verder uit bij je gezin, familie, 

buren, vrienden… 

We l of niet? Aan jou de keuze! 

DE WE L-WEG 
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Ook SVI doet mee 

11 MILJOEN REDENEN 

Met 11miljoenredenen.be lanceerde 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 nog steeds 

mee!  #SAMENSTERK 
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Op donderdag 10 december 

kwam een professionele film-

ploeg langs om een infofilmpje 

voor nieuwe leerlingen te pro-

ducen. Hierbij krijgen we ook 

gezelschap van een bekende 

vlaming. Hij is acteur/zanger en 

is 19 jaar oud. Benieuwd wie het is? Bij de volgende editie van de nieuwsbrief 

vertellen we jullie meer...   

Wordt vervolgd 

DIT LEES JE IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 

Maatschappelijke veranderingen en de ontwikkeling van onze samenle-

ving geven ons minder mogelijkheden om te bewegen. Volgens de We-

reldgezondheidsorganisatie zijn jaarlijks ongeveer 3,2 miljoen sterfge-

vallen te wijten aan een gebrek aan beweging. Dit maakt van sedenta-

risme de 4de dodelijkste risicofactor ter wereld. Op basis van deze vast-

stelling lanceerde de Belgische Cardiologische liga de campagne ‘Please 

stand up & move’. Ze biedt een aantal uitdagingen aan die voor ieder-

een toegankelijk zijn. De bedoeling is om deze uitdagingen uit te probe-

ren en te blijven toepassen in het dagelijks leven.  Je vindt ze allemaal 

terug op www.liguecardioliga.be/pleasestandup-2020_nl/ 

De leerlingen van 6LOSP kregen als opdracht een interview af te nemen bij leerkrachten van onze school 

over deze topic. Zij informeerden naar hun dagelijkse bewegingspatroon.  Het volledige verslag kan je 

nalezen in de extra bijlage van de volgende nieuwsbrief. 

Please stand up and move! 

6LOSP INTERVIEWT  

http://www.liguecardioliga.be/pleasestandup-2020_nl/
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Pachthofstraat 3  -  9308  Gijzegem 

www.svi-gijzegem.be 

OPENINGSUREN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 

Maandag 21 december 2020 van 14.00u - 17.00u 

Woensdag 30 december 2020 van 14.00u - 17.00u 

Maatregelen n.a.v. Corona : raadpleeg zeker onze website op www.vclbaalst.be . Contacteer ons bij voor-
keur per telefoon of e-mail, en maak een afspraak om op het CLB langs te komen indien nodig.  Op maandag-
avond, tussen 16u30 en 19u, zijn we telefonisch bereikbaar op ons algemeen nummer.  
Ook online zijn we bereikbaar via www.clbchat.be  en www.onderwijskiezer.be  

Contact 

CLB AALST 

http://www.vclbaalst.be/
http://www.clbchat.be/
http://www.onderwijskiezer.be/

