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Beste leerling
Beste ouder
Na een week afstandsonderwijs kunnen we nu met z’n allen even letterlijk en figuurlijk afstand
nemen van het lesgebeuren. We gunnen het jullie van harte!
In normale tijden halen de carnavalisten onder ons hun masker van onder het stof. Ondertussen heeft het woord “masker” een totaal andere connotatie gekregen. Nu zullen we net opgelucht zijn wanneer we eindelijk dat masker achterwege mogen laten en ons ware gelaat vrij en
onbezonnen kunnen tonen.
Maar… we moeten nog even blijven volhouden. En ja, het wordt zwaar en het duurt allemaal
te lang. Niet in het minst voor jullie als jongeren. Weet dat je er niet alleen voor staat wanneer
het je even allemaal te veel wordt. Op de sticker “Oeist?” in jouw agenda of op de startpagina
van Smartschool vind je allerlei instanties zowel binnen als buiten de school die graag met jou
in gesprek gaan.
Ons jaarthema “Samen sterk” zullen we de komende maanden tezamen nog verder waar
moeten maken.
Geniet van de vakantie!

Directie SVI Gijzegem

Ter gelegenheid van de 'Dag van de directeur' werd op 31 januari ons driekoppig directieteam door heel wat collega’s getrakteerd op een mand boordevol extra kilocalorieën! Hierbij nogmaals een welgemeende dankjewel om
zo goed voor ons allemaal te zorgen!

Februari 2021
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WAT HELPT
Peptalk voor de natie
Het (corona)nieuws dezer dagen is niet bepaald opbeurend te noemen, dus kunnen we misschien allemaal wel wat
peptalk gebruiken. De 23-jarige dichteres Amanda Gorman bewees op de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse
president Biden al dat poëzie de burger moed kan geven. Radio 1 vroeg in ‘De Wereld van Sofie’ aan Stijn De Paepe,
twitterdichter, gelegenheidsdichter en huisdichter van De Morgen, een gedicht te schrijven om de natie te motiveren.

Wat helpt
Als vloeken helpt, dan vloek je maar.

Als zwijgen helpt, wees dan maar stil

Maak herrie, stennis en misbaar.

en duik - als dat is wat je wil -

Scheld schel en luid je goudvis uit

een tijdje weg van pijn en pech

en schreeuw je scherven bij elkaar.

- als je weer opduikt, geef een gil.

Als bidden helpt, bid dan gerust.

Als lachen helpt, ken ik een grap

Als het je troost of sterkt of sust.

of val dolkomisch van de trap.

Of vraag om raad. Als Hij bestaat

Denk aan je kat die keer in bad

dan is het goed, maar ‘t is geen must.

of aan het Belgisch staatsmanschap.

Als huilen helpt, ga dan je gang.

Als dansen helpt, is er muziek.

Het is niet niks en het duurt lang.

Als breien helpt, dan hou je steek.

Het kan geen kwaad als het niet gaat.

Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.

Het mag gezien zijn, wees niet bang.

Als bakken helpt, let there be cake.
Als yoga helpt, wees fluks en zen.

Als praten helpt, bel me dan op
en steek van wal, hals over kop
en van de hak weer op de tak

Als slapen helpt, stop ik je in.
Als schrijven helpt, scherp dan je pen.
Als poetsen helpt, welaan: begin!

of zachtjes sluipend uit je slop.
Je voelt je murw en overstelpt
Als lopen helpt, vertrek meteen.

en snakt naar stranden, wit geschelpt...

Zeer doelgericht of nergens heen.

Hou vol. Vat moed. Want het komt goed.

Het hoeft niet snel, al mag dat wel.

Doe ondertussen maar

Met verre vrienden of alleen.

wat helpt.

Stijn De Paepe
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SVI HERDENKT
Axelle
In de week van 25 tot 29 januari herdachten we Axelle, een leerling
van onze school die vorig jaar tijdens een verkeersongeluk om het
leven kwam. Tijdens de lessen godsdienst werd een tekst voorgelezen, en maakten we ruimte voor bezinning.
In 4TSO werd tijdens de les godsdienst ook een herdenkingsmoment
georganiseerd. De leerlingen zorgden zelf voor teksten, gedichten,
liedjes en afbeeldingen om van het herdenkingsmoment ‘hun’ herdenkingsmoment te maken. Sommige leerlingen schreven een brief
en lazen deze voor.
We namen de tijd om mooie herinneringen op te halen aan Axelle
en aan dierbaren die we het afgelopen jaar verloren. We bezonnen
ons over verdriet, pijn, en ‘klein geluk’.
We sloten het herdenkingsmoment af met een gedicht uit “Het Bekende Weg” van Merel Morre:

We laten je stevig los
maar houden je altijd vast
In ons hoofd
in ons hart
in honderd herinneringen
dichtbij
blijf jij
We laten je stevig los
maar houden je altijd vast
Iemand als jij
kan niet gaan
zo iemand blijft
je altijd bij
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SVI ONDERZOEKT
Eerstejaars op ontdekking in de buurt

Bodemstalen analyseren
Naar jaarlijkse gewoonte trokken de eerstejaars van onze school naar een akker in de buurt van de IJsbroekstraat. Zij namen ginds in kleine groepen bodemstalen met behulp van een grondboor. Onze schoolomgeving blijkt zich in de zandleemstreek te bevinden. Later zullen wij het opgegraven zandleem verder analyseren in onze klas tijdens de lessen aardrijkskunde.

SVI INFORMEERT
Inleefvoormiddag lagere school
Op 12 januari ontvingen wij de lagere school van SVI voor een inleefvoormiddag in het secundair. De leerlingen
van het 6de leerjaar konden tijdens deze voormiddag onze schoolsfeer opsnuiven en proeven van de verschillende basisopties die SVI aanbiedt. Daar hoorde natuurlijk ook een rondleiding in de schoolgebouwen bij.
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OP WEG NAAR DE TWEEDE GRAAD
Projectdag studiekeuze 2de jaars
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TEKENEN AAN EEN BETERE TOEKOMST
Tekenwedstrijd Vlaamse Olympiade Vereniging
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).
De Vlaamse Olympiade Vereniging wil kinderen en jongeren een creatieve uitlaatklep bieden en roept hen op om
met een potlood, penseel, verfborstel, wasco, houtskool, pen … hun gevoelens en hoop voor de toekomst om te
zetten in een tekening. Ook de leerlingen van SVI deden hier aan mee.
Met heel veel fierheid kunnen we melden dat Nora Solemé en Lina D’haeseleer werden geselecteerd voor de
nationale finale. Hun tekeningen werden dit weekend geselecteerd in hun leeftijdscategorie door een onafhankelijke jury uit een indrukwekkend oeuvre van meer dan 7000 inzendingen!
In de finale zullen Nora en Lina het opnemen tegen de finalisten van de andere deelnemende Belgische steden.
Als gevolg van de coronamaatregelen zal de finale digitaal verlopen op 6 maart vanaf 19.00u. Iedereen kan deze
finale meevolgen en de tekeningen van andere finalisten en de winnaars ontdekken via de link:
https://youtu.be/tAGod4UuJCo. Wij duimen alvast!

“Door de pandemie zitten we allemaal opgesloten en kunnen we onze familie en vrienden niet meer zien. We kunnen ook niet
meer buitenkomen om naar evenementen te gaan, om ons te amuseren en misschien wel nieuwe mensen te leren kennen. Deze
evenementen waren namelijk ook ontspanning voor velen. Nu moet iedereen in zijn bubbel blijven en wandelen wordt na een
tijd ook maar saai.
Mijn betere toekomst is een toekomst waarin iedereen weer mag buitenkomen en naar evenementen gaan. Waar iedereen vrolijk met elkaar geniet van muziek, dans, theater of een ander optreden. Een optreden waar je niet moet tellen met hoeveel je
bent en wat de afstand tot de andere is. Mijn betere toekomst lijkt eigenlijk op het oude normaal want het nieuwe normaal is
helemaal niet normaal. Daarom heb ik mijn blad in twee delen verdeeld en heb ik twee compleet verschillende werelden getekend. Aan de ene kant zie je heel veel mensen op elkaar zoals het vroeger was, aan de andere kant zie je een lege zaal.”
Nora Solemé (3LAT1)

“Ik vind dat we ons corona goed moeten herinneren. We hebben natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug, maar het was goed voor de
natuur enz. We moeten nog even doorbijten door een mondmasker te
dragen en rustig te blijven. Corona zal altijd een ding zijn zoals de griep
en dat moeten we accepteren. Planten en bloemen maken zuurstof
aan, daarom heb ik ze in het masker getekend. Het is moeilijk om goede, zuivere zuurstof in te ademen.”
Lina D’haeseleer (3LAT2)
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SVI DICHT SAMEN
Poezieweek 2021
We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de
een tegen de ander. Tegelijk is er ook samenhorigheid en
zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd.
Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of
kleinere, lokale projecten. En dat willen we in de kijker zetten met het thema ‘samen’.
We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn,
samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samenwerken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen
kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van
ieder individu. Niet samensmelten dus, maar bruggen bou-

wen. Tegen individualisme en voor inclusie.
Poezie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter in
de eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in, engageren
zich. Denk maar aan De Eenzame Uitvaart, de Klimaatdichters, de Partij voor de Poezie, Dichters van Wacht … Hun
woorden rijgen zich aaneen en vormen een levensader die
pulseert en het hart vormt van onze samenleving. Ze verbinden en voeden ons, inspireren en brengen samen.
(www.poezieweek.com)

Het Leesteam van SVI verzamelde
heel wat gedichten die werden voorgelezen door enkele personen van
het lerarenkorps. Hun opnames kan je
beluisteren en herbeluisteren via de
map ‘Voorleesweek’ op Smartschool.

LUC DESCAMPS IN DE KLAS
Digitale auteurslezing
In een normaal (coronavrij) schooljaar zou jeugdauteur Luc
Descamps een lezing geven in de feestzaal. Dit jaar kon dit
echter niet en koos hij ervoor om ons via een videolezing over
zijn boeken te komen vertellen.
Descamps viel bij ons niet met de deur in huis, maar met zijn
hele schrijfkamer. Vanuit die schrijfkamer vertelde hij ons over
fantastische boeken, zoals de boeken uit de ‘Gewoon-serie’.
De intelligente schrijver weet dat sommige kinderen niet graag
lezen. Hij vertelt dat dit komt omdat ze nog nooit een goed
boek hebben gelezen.
“Als je een goed boek leest, vergeet je dat je leest,” zegt hij.
”Je kan jezelf vergeten en denken dat je helemaal het hoofdpersonage in het boek bent.”
De auteur schrijft boeken over pestproblemen, hoogsensitiviteit, zelfmoord, autisme en nog veel meer. Hij slaagt er telkens
weer in om serieuze thema’s tot een spannend en aangrijpend

boek te verwerken. Maar hij schrijft ook grappige, spannende
en avontuurlijke boeken. De “En ik dan?” boeken zijn daar een
mooi voorbeeld van.
De “GEWOON-serie” is een groot succes, maar ook andere
boeken zoals “Verkeerd moment verkeerde plaats” en
“Eilanden” zijn formidabel. Het boek “Tot later” , over het
korte leven van Jonas Bols, vindt hij zelf het meest bijzondere
boek dat hij ooit heeft geschreven. Dit verhaal werd trouwens
herwerkt tot een musical die in het najaar in première gaat.
Luc Descamps is een schrijver die heel wat te vertellen heeft.
Hij heeft mij alvast gemotiveerd om heel wat van zijn boeken
te lezen. Maar ik ben er zeker van dat ook jij een boek van
hem wil lezen.
Delphine Van Rossem 1VKD
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SVI VIP’S
Vergaderingen
Op dinsdag 18, donderdag 20 en vrijdag 21 januari waren er alweer VIP vergaderingen. De directie en leerlingen komen
dan samen om zorgen, belangrijke punten, vragen, meningen … op tafel te leggen. Op deze vergadering is er ook een
stellingenspel aan bod gekomen over het welbevinden van de leerlingen in coronatijden. Enkele belangrijke punten die
uit de vergadering zijn gekomen:
Leerlingen hebben het mentaal zwaar en hebben
nood aan een klasgesprek waar ze zorgen kunnen
uitwisselen met elkaar en waar ze steun kunnen
uithalen. Zo is er aan alle leerkrachten gevraagd of
er binnen een les in elke klas iets gedaan kan worden rond welbevinden (bijvoorbeeld: actief stellingenspel tijdens LO, emoties weergeven in muziek,
een klasgesprek in het Frans of Engels …) Leerkrachten kwamen met heel wat ideeën om het
welbevinden van elke klas bespreekbaar te maken.

Het is dankzij de VIP’s dat alle
klassen vertegenwoordigd worden op een leerlingenraad. Zo
kunnen leerlingen meer inspraak krijgen in het schoolbeleid. Een heel belangrijk aspect
dat we alleen maar kunnen
aanmoedigen.

Newsflash! We zijn volop bezig met de voorbereidingen van een activiteit. Er zal in de loop van volgend semester iets georganiseerd worden waarbij de leerlingen een lichtpuntje krijgen op elke donderdag- of vrijdagnamiddag. Meer info volgt nog …
(spannend!)

Hint: kijk nog maar eens allemaal goed rondom jullie, want over een paar weken zal een aantal mensen niet blijken te zijn wie
je denkt dat ze zijn!
Meer info over de Leerlingenraad bij mevrouw Allart en mevrouw Bol.
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SVI TALENTEN
Olympiades 2021

Op woensdag 20 januari 2021 vond de 33ste editie van de Vlaamse Fysica Olympiade plaats.
Onze school werd vrijwillig vertegenwoordigd door vijf leerlingen uit het 6de jaar. De deelnemers kregen 25 vragen voorgeschoteld over de fysicaleerstof uit de tweede én derde
graad.
232 scholen hadden zich ingeschreven en in totaal namen 2012 leerlingen uit het 5 de en 6de middelbaar deel aan de eerste ronde. De 360 best geklasseerde leerlingen werden geselecteerd voor de volgende
ronde. Zij behaalden allemaal een score van meer dan 58 %.

We zijn als school dan ook heel fier om te melden dat Benjamin van Hecke uit 6WEWI2 een eindscore van 72 %
behaalde, waardoor hij probleemloos doorstoot naar de tweede ronde. Na
het bekijken van de statistieken mag Benjamin zelfs bij de 165 beste leerlingen gerekend worden. Wat een prestatie. Proficiat, Benjamin!
De tweede ronde vindt plaats op woensdag 17 maart 2021, waarna
slechts 17 leerlingen kunnen doorgaan naar de finale. Dat wordt spannend! We wensen Benjamin veel succes en gaan extra duimen.
Mevr. M. Van Driessche
Leerkracht fysica

Ook de bio-olympiade was dit jaar een succes. Er namen
weliswaar maar 2 leerlingen deel, maar ze behaalden allebei een meer dan gemiddelde score. Tess Chaumillon
(6WEWI1) mag doorgaan, ze behaalde 83,3%. Michiel
Hoebeeck (6WEWI1) behaalde 62.5 %. Ook mooi, maar
de cesuur lag op 79%.
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Vlaamse Wiskunde Olympiade 2021

Op woensdag 13 januari hebben 50 leerlingen uit de tweede en de derde
graad van onze school deelgenomen aan de Junior Wiskunde Olympiade en
de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Over heel Vlaanderen waren er bijna
20000 deelnemers ingeschreven, verspreid over 506 scholen.
De leerlingen bogen zich - tijdens hun vrije woensdagnamiddag (!) - over
dertig uitdagende wiskundige problemen en zoekertjes. In deze uitzonderlijke tijden verdient dit een extra pluim!
Mevr. L. Van de Velde
Leerkracht wiskunde

Voor de Junior Olympiade (tweede graad) stoten
er twee leerlingen door naar de tweede ronde:

Finn Chaumillon
4LAT

Jelle De Roeck
3WETA

In de derde graad gaan er vijf leerlingen naar de tweede ronde:

Laure
De Winter
5LAWI

Emma
De Leeuw
6WEWI1

Benjamin
Van Hecke
6WEWI2

Yera
Timmerman
6WEWI2

Robin
Van Der Borght
6LAWI
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SVI BOUWT VERDER
Bouwwerken 2021
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SVI IN BEELD

Samen met mevrouw De Wit verkochten
de leerlingen van 1VKC opnieuw stiftjes ten
voordele van de Damiaanactie. Deze verkoop bracht maar liefst 1.409,60 euro op.

Mogen derden de school
niet betreden? Daar dacht
deze mooie grasparkiet wel
even anders over. Tja, dat
heb je dan als alle ramen en
deuren blijven openstaan in
de klas! Mevrouw Ophalvens kon de knapperd gelukkig vangen. Later op de
dag werd hij door zijn eigenaar afgehaald bij Dierenartsenpraktijk Radius.

Meteoriet
nog niet gevonden?
Op deze satellietfoto van Google Earth staat
meer gedetailleerd het mogelijke ‘strooiveld'
van de stukjes van de meteoriet. De duimspijkers zijn het resultaat van statische bepalingen.

Vooral het deel van Gijzegem tussen Berkenlaan, Eerste Bochtweg, Monteynestraat, Meirbeekstraat en de
Dender lijkt interessant. Woon je daar, ken je mensen die er wonen of weilanden gebruiken voor hun dieren, verwittig hen aub. Wie stukjes denkt te vinden, kan ze meebrengen naar school of rechtstreeks met
Philippe Mollet contact opnemen (philippe@mira.be). Noteer steeds waar je ze gevonden hebt.
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SVI ZET DIGITAAL DE DEUREN OPEN
Digitale infodag op zondag 14 maart 2021
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NOOD AAN EEN BABBEL
We zijn er voor jou!

Instituut Sint-Vincentius a Paulo
www.svi-gijzegem.be
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