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Voorwoord van de directeur
De herfstvakantie staat voor de deur en we genieten nog altĳd van uitzonderlĳk mooi weer.

Een meevaller, de energiekosten worden op die manier dan toch al een beetje gedrukt.

Het is alsof het gisteren was, de start van het schooljaar, op die ĳsbrekersdag van eind

augustus met onze 93 nieuwe leerlingen in het eerste jaar. Ondertussen zĳn deze jongens en

meisjes al goed ingeburgerd en vinden ze blindelings hun weg naar de leslokalen.

Ook nieuw dit jaar was de start van het BYOD-project. Elke leerling met zĳn/haar laptop

naar de les. Een initiatief van de scholen van de groep Talent-is. Zowel onze leerlingen als

onze leerkrachten groeien nog elke dag in het gebruik van het toestel.

Het eerste trimester stond alleszins al bol van de activiteiten voor de 3 graden: biotoopstudie

in het Calmeynbos, Mediaraven, 5-sterrendagen, ….. En voor iedereen samen dan het grote

startmoment met de zandkastelenbouw op het strand.

Voorts schoten ook een aantal projecten uit de startblokken:

·      ons toneelproject, Panneia

·      ons intergenerationeel project

·      de leerlingenraad

·      de supers

·      ons Europees project Erasmus+

Op 28 oktober werd de Boekerie officieel geopend, een leesproject uitgewerkt door de

leerlingen van het 3de en 4de Moderne talen.

Ik nodig u graag uit om u onder te dompelen in het bruisende schoolleven van de voorbĳe

schoolweken. 

Veel leesplezier!

Directeur

Hugo Sevenois



wat komt er  nog aan?

November

december

ma 7 :       5wet: uitstap dessel

wo 9 :        DAF 5des - A chiara

vr 11 :       vrije dag

do 17 :       vaccinatie derdes
                   2des en 3des: film Animal

vr 18 :       Wiskunde B- dag
                
ma 21:        5hwe en 6hwe: artevelde gent
                    6des: J. de langhe

wo 7 :        begin proefwerken 3de graad

do 8 :         begin proefwerken 4hw

vr 9 :         begin proefwerken 4ew,4l,4mt, 4nw

ma 12 :      begin proefwerken 3l,3hw,3ew,3mt

di 13 :         begin proefwerken 2des
                     Begin proefwerken 3nw
                     begin proefwerken 1aa

wo 14 :       begin proefwerken 1ab, 1ac, 1ad

wo 21 :       begeleidende klassenraden
                     inhaalproeven

don 22:       begeleidende klassenraden
                      inhaalproeven

vr 23 :        rapporten en oudercontact



Hallo, wĳ zĳn de supers. We hebben geprobeerd om de eerstes een goeie

eerste 2 maanden te geven op onze school, door leuke activiteiten te doen

met hen.

een superstart
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We zĳn begonnen met de ĳsbrekersdag. Daar hebben we een zoektocht

gedaan over minecraft. Samen met ons moesten de klassen op zoek naar een

telefoonnummer. En wie als eerste het juiste telefoonnummer had gevonden

en een berichtje naar dit nummer had gestuurd won. Onze winnaar was 1Ac.

Daarna hebben we nog wat leuke spelletjes gespeeld. 

De voorbĳe weken hebben we ook al wat activiteitjes op de teller staan. Op de

eerste schooldag hebben we over de middag samen met alle eerstes trefbal

gespeeld en de tweede dag hebben we weerwolven gespeeld.



Ook als de eerstes vragen

hebben, komen ze soms naar

ons op de speelplaats en dan

proberen wĳ hen te helpen

met hun vraagjes of

problemen. Kort samengevat

proberen we met alle supers

ervoor te zorgen dat de

eerstes goeie herinneringen

zullen hebben aan hun eerste

jaar op onze school.
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Ver'der hebben we per klas ook nog wat leuke dingen gedaan, zoals een film

kĳken over de middag. 1ac heeft bĳvoorbeeld ook gevoetbald met hun supers.

We praten tĳdens de activiteiten om zo elkaar beter te leren kennen en een

betere klassfeer te creëren. 



In de lessen natuurwetenschappen leerden de leerlingen uit het eerste jaar

alles over een biotoop. Zo gingen ze zelf op onderzoek naar de

leefomstandigheden in het bos en de duinen rond domein Duinpanne.

de eerstes gingen op biotoopstudie in onze duinen
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Ze leerden er werken met zoekkaarten om bomen en insecten te determineren.

Daarnaast gingen ze aan de slag met verschillende meettoestellen om de

abiotische factoren in beide biotopen te onderzoeken. 
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Tĳdens de biotoopstudie ontdekten de leerlingen hoe de abiotische en

biotische factoren elkaar beïnvloeden en hoe de organismen aan deze factoren

zĳn aangepast. Ook de invloed die de mens heeft op de natuur in onze

omgeving werd bestudeerd.



Ook dit jaar nodigde de preventiewerkgroep een medewerker van Drugstories uit

op donderdag 30 september 2022. Vanuit zĳn ervaring bracht de spreker een

geloofwaardig verhaal met veel informatie over de gevolgen van het gebruik van

alcohol en illegale drugs op jonge leeftĳd. Belangrĳke thema’s zoals je eigen

keuzes maken, omgaan met groepsdruk, praten over gevoelens,… kwamen aan

bod. De uiteenzetting zette onze vierdes aan tot nadenken, dat bleek uit de

nabespreking.

Preventie: Drugstories en Mediaraven
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Nieuw was de sessie ‘Surfen met een helm op’ van Mediaraven voor onze

derdejaars. Fake nieuws, sexting, phishing,… al deze begrippen kwamen aan bod

tĳdens een interactieve presentatie over de gevaren van sociale media. Onze

leerlingen toonden aan dat ze in een grotere groep het woord durfden te nemen

en praatten vrĳuit over hun ervaringen. We hopen dat beide uiteenzettingen

aanzetten tot nadenken en dat de levenslessen die ze meekregen blĳven hangen.

Hierbĳ danken we de dienst Veiligheid en Preventie van De Panne omdat zĳ

deze uiteenzettingen sponsorden. Onze leerlingen hoeven er niks voor te

betalen en dat is echt een privilege!



Op vrĳdag 16 september trokken we met alle vierdes richting de Duinpanne voor

een biotoopstudie. Alle leerlingen zetten hun beste beetje voor om aan de hand

van enkele metingen (zichtbaarheid, zuurstofgehalte …) en van de aanwezige

macro-invertebraten (ongewervelde organismen die met het blote oog

waarneembaar zĳn) de waterkwaliteit te bepalen. Hoewel de weersvoorspellingen

maar twĳfelachtig waren, konden we toch genieten van een gul zonnetje. 

De leerlingen van 4 Natuurwetenschappen breiden nog een luikje ecologie aan

hun wateronderzoek. Over een afstand van 21 meter deden ze verschillende

abiotische metingen (nitraatgehalte, vochtigheidsgraad, lichtintensiteit …) om

nadien over te gaan naar biotische metingen (determinatie van de aanwezige

planten). Als sluitstuk op hun onderzoek moesten ze nagaan welke menselĳke

ingrepen noodzakelĳk zĳn om bepaalde organismen te laten gedĳen op de

onderzochte plaats. Je kon de hersenen horen kraken van hun denkactiviteiten.

En ja hoor … schitterende analyses! Wat een toptalent hebben wĳ op school!

 allemaal beestjes (en plantjes)
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Op 4 oktober gingen we met de vierdes kĳken naar de voorstelling X-plosion van

Bl!ndman, een percussiekwartet. Onze leerlingen maakten er op een speelse en

verrassende manier kennis met het oeuvre van klassieke en hedendaagse

componisten. De artiesten sloegen lustig op marimba's, snaredrums, trommels,

djembés,... maar ook lichtschakelaars werden gebruikt om een zeer speciale

compositie te maken met lampjes die aan en uit flikkerden. We genoten van de

jamsessies. 

Bl!ndman: klank en licht voor het vierde jaar
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intergenerationeel project

Het coronabeestje boycotte dit

mooie project de afgelopen jaren,

maar dit jaar starten we toch ons

intergenerationeel project terug

op: enkele vrĳwilligers uit het

vierde jaar gaan elke week op

bezoek bĳ een bewoner van het

woonzorgcentrum Sint-Bernardus. 

Op die manier wordt er kennis, warmte en vriendschap gedeeld tussen

verschillende generaties. Een hartverwarmend project! 



Op vrĳdag 9 september gingen de leerlingen van 5WWb op uitstap naar het  

 waterzuiveringsstation Torreele in Wulpen en naar Aquaduin in Oostduinkerke. 

Zo maakten de leerlingen kennis met waterwinning in eigen streek. Het

rioolwater van vandaag komt na ongeveer 50 dagen opnieuw uit de kraan als

drinkbaar water. Dat is een uniek concept in België. De toenemende vraag naar

drinkbaar water kan in onze duinomgeving voor een deel zo opgevangen worden.

5wwB bezoekt Aquaduin
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Op maandag 10 oktober  konden de leerlingen van 5WWb een dag proeven 

 uitvoeren in de labo’s van de hogeschool VIVES  in Roeselare.

Het project FOOD-Lab wordt georganiseerd met als doelstelling om leerlingen

van de 3de graad secundair onderwĳs kennis te laten maken met de

wetenschappelĳke aspecten van voeding, biotechnologie en chemie.

Onze leerlingen leerden heel wat bĳ over micro-organismen, in casu bacteriën

en hun relatie met voeding. Ze kwamen ook heel wat te weten over items als

voedingsbodems, kiemgetal, antibiotica, verdunningen en voedselveiligheid.

Ze maakten ook zelf yoghurt, die ze op het einde van de dag mochten verorberen. 
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5WWb proefde van echt labowerk bij Vives in Roeselare



7.56u station Koksĳde, het belooft een zonnige dag te worden. Via trein en metro

bereiken we Molenbeek. Na een verkenningstocht in de gemeente volgt een

gidsbeurt in een moskee, hierdoor zĳn we wat meer te weten gekomen over de

Islamitische cultuur.

In de namiddag krĳgen de leerlingen een keuze uit 3 projecten: jeugdhuis

Chicago, Camelia: Brussels emancipatiehuis, daklozen. Het werd voor velen een

beklĳvende ervaring. Daarna volgt een bezoek aan de Begĳnhofkerk, house of

compassion. Hier krĳgen we heel wat uitleg en antwoorden op onze vragen over

‘les sans papiers’.

De gulden regel die de basis vormt van de werking zou een leefregel voor

iedereen moeten zĳn: BEHANDEL EEN ANDERE ZOALS JE ZELF BEHANDELD

WIL WORDEN.

19.05u station Koksĳde, het was niet allen een zonnige, maar ook een boeiende

dag met een toffe, stipte groep leerlingen.

Excursie Naar molenbeek voor 5hwe
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Het Zuidstation in Brussel is de startplaats voor een verkenning van de

superdiverse stad.

Opdracht voor de voormiddag: in groepjes van drie of vier,  voorzien van een

opdrachtenblad en een stadsplannetje, een deel van de superdiverse stad (Sint-

Gillis) verkennen. Winkels met exotische producten, restaurantjes en biowinkels

die voor duurzaamheid kiezen, wĳkgezondheidscentrum, een kinderdagverblĳf,

een kantoor van Money Transfer, een ‘Vlaamse’ en een ‘halal’ slagerĳ, een

‘Marokkaanse’ bakkerĳ,… Aangevuld met nog wat gesprekjes met toevallige

voorbĳgangers is er na een paar uur al heel wat informatie verzameld.

 Over de middag is er kans om letterlĳk van die diversiteit te proeven.

 En dan is er tĳd voor wat duiding bĳ de ervaringen van de voormiddag. Hoe

komt het dat Brussel zo superdivers is? Hoe is dat vanaf het begin van de 20e

eeuw geëvolueerd? Welke kansen biedt die diversiteit? Welke uitdagingen zien

we voor een superdiverse samenleving? Hoe voelen we er ons zelf bĳ?

Op stap in de superdiverse stad:  onze vijfdes verkenden Sint-Gillis
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We eindigen de dag met een bezoek aan een moskee/islamitisch centrum. We

bezoeken de gebedsruimte en de ruimte waar mensen zich ritueel reinigen voor

het gebed. Directeur Noureddine geeft uitleg bĳ de rituelen en gebruiken. Met

een glaasje muntthee in de ontmoetingsruimte bĳ de moskee sluiten we de dag

af.



Het vĳfde jaar, dat betekent een nieuwe graad, nieuwe richtingen, nieuwe

leerlingen, nieuwe klassen. Na drie weken school was het tĳd voor wat anders.

Twee dagen weg uit de schoolse sfeer, twee dagen in het Heuvelland tussen het

groen. We werkten rond relaties binnen vrienden, familie, seksualiteit en zoveel

meer. We namen de tĳd om de groepssfeer te laten groeien, bungelden tussen

bomen en lieten ons droppen in de bossen bĳ Westouter. De magen werden goed

gevuld, er werd gepraat, gelachen en gezongen. We maakten de mooiste

herinneringen.

Een terugblik in enkele sfeerbeelden:
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 5 sterrendagen, de belevenis voor de vijfdes  
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Marcus Aurelius leerde ons: “maak er een gewoonte van zorgvuldig te luisteren

naar wat anderen vertellen en kruip, voor zover mogelĳk, in de geest van de

ander.” Dit deden de zesdes op 11 oktober 2022 toen ze voor de vakken esthetica

en geschiedenis naar Brussel trokken. Eens aangekomen met de trein in Brussel-

Centraal werd het ĳzer gesmeed terwĳl het heet was. De ruime omgeving van dit

bĳzondere station, met onder meer de Kunstberg en het Paleizenplein, werd

gekaderd in de grootse bouwwerken uit de tĳd van toen “Bruxelles bruxellait”. 
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het zesde jaar ging op verkenning door onze hoofdstad

De voormiddag werd verder ingevuld met een bezoek aan het Fin-de-Siècle

Museum, waar enkele Belgische topstukken werden bediscussieerd. Kunstenaars

die zeker niet moesten en moeten onderdoen voor hun wereldberoemde

buitenlandse tĳdgenoten werden van naderbĳ onderzocht: Charles Hermans,

sociaal realisten Eugène Laermans en Constantin Meunier, impressionisten Anna

Boch, Theo Van Rysselberghe, James Ensor en Rik Wouters en een symbolist als

Fernand Khnopff. Ook de art-nouveautopstukken toegepaste kunst uit de

collectie Gillion-Crowet konden op heel wat bĳval rekenen.  
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In namiddag bleek het in het Vlaams Parlement best druk te zĳn. Heel wat

parlementairen waren aan de slag in de verschillende commissies. We herkenden

onder meer Loes Vandromme en vingen een glimp op van de eerste vrouw van

Vlaanderen, parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Ondertussen werden

begrippen als gemeenschappen en gewesten, decreet, commissie, pariteit,

meerderheid, fractie enz. geen onbekende meer. Op die manier werd het

voorbereidend onderzoek tĳdens de lessen geschiedenis over "de

voorgeschiedenis van het parlement"  netjes neergelegd. 



Op donderdag 13 oktober hebben de leerlingen van het zesde jaar wetenschappen

een bezoek gebracht aan de T2 campus in Genk, op de oude mĳnterreinen van

Waterschei. In TECHville werden ze uitgedaagd! Ze konden ervaren hoe je met

behulp van technologie impact hebt op een stad: ze bouwden en testten

windmolens, ze stelden een zonnepaneel samen en wekten energie op, ze

programmeerden zefls een eigen slimme dansvloer… Op die manier maakten ze

kennis met allerlei technologieën.

Na een korte wandeling op de bekende historische, culturele mĳnsite in België

konden ze nog aan de slag met microbits. In een workshop leerden ze

programmeren met als gezamenlĳk doel een feesttent op stelten te zetten. Het

was een zeer geslaagde wetenschapsdag.

Wetenschappers uit het zesde reizen af naar Genk
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Vrĳdag 21 oktober werd een lange dag voor de leerlingen van de derde graad

Latĳn. Om 7 uur ’s morgens stapten we op de trein richting Tongeren. Om het

standbeeld van Ambiorix te bewonderen? Ook, maar vooral om de tĳdelĳke

tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum te bezoeken: ‘Imperium

Romanum. Het Romeinse rĳk door de lens van Alfred Seiland’.

imperium Romanum
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Tĳdens de lange treinreis

hebben de leerlingen hun

Latĳnse woordenschat verrĳkt

en allerlei foto’s genomen om er

daarna een beeldwoordenboek

met niet alledaags woorden van

te maken. Wie geluk had, kon

een Latĳnse vertaling vinden in

het    ‘Vaticaans   woordenboekje’ 
met nieuwe omschrĳvingen van moderne fenomenen. Wie pech had, moest zelf

een nieuw woord verzinnen.

Samen met een gids ontdekten we hoe de Oostenrĳkse topfotograaf Alfred

Seiland de overblĳfselen van het Romeinse Rĳk op een eigenzinnige manier in

beeld gebracht heeft. Seiland fotografeert geen Romeinse resten.  Hĳ fotografeert

Romeinse resten in de realiteit van vandaag.  De Romeinse resten behoren tot een

nieuwe wereld: onze wereld. Hoe we met die resten uit het verleden omgaan,

vormt een rode draad doorheen de tentoonstelling. 



De foto’s leverden boeiende verhalen op over de Romeinse geschiedenis. We

maakten een reis door grote delen van Europa en volgden Seiland naar Afrika en

Azië. In al die gebieden heeft hĳ sporen uit de Romeinse tĳd op foto vastgelegd!

De kaart met de plaatsen waar Seiland de Romeinen achterna reisde, doet ons

duizelen: België, Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrĳk, Frankrĳk,

Spanje, Portugal, Duitsland, Zwitserland, Italië, Malta, Oostenrĳk, Hongarĳe,

Slovenië, Kroatië, Albanië, Roemenië, Servië, Bulgarĳe, Griekenland, Noord-

Macedonië, Georgië, Armenië, Cyprus, Turkĳe, Libanon, Syrië, Iran, Israël,

Palestina, Jordanië, Egypte, Tunesië, Algerĳe, Marokko. Niet verwonderlĳk dus

dat de leerlingen resten van het Romeinse rĳk herkenden die ze al bezocht

hebben! Bovendien leerden we heel wat bĳ over hoe de fotograaf te werk is

gegaan. Fascinerend! De rustige muziek op de achtergrond deed ons wegdromen

bĳ de prachtige kleurfoto’s.
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Na de rondleiding met de gids en een hapje in de oudste stad van het land zĳn we

nog teruggekeerd om de foto’s die we niet met de gids hadden besproken te

bewonderen. De tentoonstelling bestaat namelĳk uit 150 foto’s.

Op de terugreis maakten we vanaf station Gent-Sint-Pieters kennis met de

wondere wereld van de studenten. Moe maar tevreden waren we rond 21 uur

terug thuis. 

De leerlingen zullen nog werken rond hun favoriete foto’s en verslag over hun

bezoek uitbrengen aan de andere klassen. Op school zullen de leerlingen een

tentoonstelling ‘à la Seiland’ op poten zetten tĳdens de lessen beeld. We houden u

op de hoogte!



In het kader van de internationalisering en als uitloper van het Erasmus+ project

2HB, ontving Immaculata tĳdens de derde week van oktober een delegatie

leerlingen en leerkrachten uit Arles (Frankrĳk), Braga (Portugal) en Sevilla

(Spanje). Het hoofdthema was gezondheid en veiligheid in het dagelĳks leven,

met uiteenzettingen en workshops rond reanimatie, zelfverdediging, mentale

veerkracht en kritisch denken, voorkomen van sportletsels, bestrĳding van

cyberpesten. Verder werd er tĳd gemaakt voor een bezoek aan Ieper en het

oorlogsverleden - jammer genoeg weer heel actueel - en aan Brugge. De

leerlingen werkten ook korte lessen uit die zĳ in een aantal klassen konden

presenteren, maakten plannen voor teambuildingdagen en gingen de sportieve

uitdaging met elkaar aan tĳdens de 2HB games. Dit alles verliep in het Engels, de

gemeenschappelĳke vreemde taal van de vier deelnemende landen.

 onze school opent haar deuren voor Spanje, Portugal en frankrijk
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Erasmusstudenten ontvangen in je gezin maakt de Erasmuservaring des te
beter. Je gastvrĳheid krĳg je dubbel en dik terug door het leren kennen van heel
erg toffe mensen. De workshops en activiteiten op school waren zeer tof en goed
voor een goeie groepssfeer. In de buitenschoolse activiteiten doe je superleuke
dingen samen met de buitenlandse gasten. Zo zĳn we een paar keer naar het
strand gegaan, met de groep naar Brugge geweest en 's avonds met z'n allen
gaan bowlen. Je leert ook de leerlingen van je eigen land beter kennen. Het is
een heel erg toffe ervaring om nooit te vergeten! We zouden het zo opnieuw
doen! Zeker een aanrader! (Lotte en Tine)

Deze ontmoeting was niet alleen voor de bezoekende leerlingen heel verrĳkend,

maar ook voor de eigen leerlingen die aan de activiteiten deelnamen én voor de

gastgezinnen die thuis een weekje internationaal gingen. Een volgende meeting

staat gepland in mei 2023 in Arles.
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Het ontvangen van uitwisselingsstudenten was echt een onvergetelĳke ervaring.
Het was leuk om hen wat Belgische cultuur bĳ te brengen, eens samen naar het
strand te gaan of gewoon eens gezelschapspelletjes te spelen in de avond. We
hadden het super gezellig samen en we schiepen een band voor het leven!
(Lowie)

The Erasmus experience was something I’ll never forget. It was awesome to
meet new people and cultures. Hosting someone was nice and adventurous. I
hope I get the chance to meet up again with everyone in the future. Thanks for
coming to Belgium and giving us this opportunity. (Fleur)

Fantastisch, zo kan ik mĳn avontuur van Erasmus het eenvoudigst beschrĳven.
Wĳ hebben een geweldige Erasmus student uit Frankrĳk mogen ontvangen en
iedere seconde van de bĳna volledige week was zoals uit een sprookje. Zowel de
activiteiten die we binnen school deden als de namiddag naar Brugge en met de
volledige groep naar het strand. Maar het thuis zĳn en allerlei dingen leren over
het leven in Frankrĳk waren ook onvergetelĳke momenten. Indien ze mĳ
zouden vragen om nog eens mee te doen, zou ik geen moment twĳfelen,
uiteraard! (Charlotte)



Het was een geweldige ervaring om iemands gastgezin te mogen zĳn! Het meisje
dat bĳ ons verbleef was enorm vriendelĳk en blĳ om hier te zĳn. We hebben
geprobeerd zo veel mogelĳk cultuur met haar te delen (en zĳ ook met ons). In de
week van Erasmus maak je super goede vrienden die je niet snel vergeet. Ik raad
het echt iedereen aan om mee te doen want het is een buitengewone ervaring
waar je geen spĳt van zal krĳgen! (Amelia)
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"Het leven in een vissersdorpje wordt

ruw verstoord wanneer een aantal

vissers niet meer terugkomen van hun

vaart.   Als  het   gerucht  de  ronde  

 gaat dat ze ten prooi zĳn gevallen aan

de sirenen, bloedmooie maar levens-

gevaarlĳke zeewezens, zet iedereen

zich schrap om de verdwenen vissers

terug te vinden. Maar de zee is

onvoorspelbaar..."

pa
nn

eia
Panneia schiet uit de startblokken

De voorstelling gaat door op vrĳdag 3 februari in het CC Casino Koksĳde.

Leerlingen van het derde, vierde, vĳfde en zesde jaar geven het beste van

zichzelf om een mooie voorstelling neer te zetten. Mevrouw Bourry neemt de

regie voor haar rekening. De choreografie wordt verzorgd door Mevrouw

Verweirder. Nieuw dit jaar is het departement decor. Een aantal creatieve

leeringen bouwen over de middag samen met mevrouw Passelecq aan de

juiste sfeer voor het stuk. Ook staan een aantal leerlingen te popelen om te

leren werken met het klank- en belichtingspanneel in het Casino.

Wordt ongetwĳfeld vervolgd...

Er waait een nieuwe wind door Panneia, een frisse zeewind. Dit jaar spelen we het

stuk "Vis noch vlees" van auteur Stĳn Cuypers.



Onder het motto ‘Happiness is only a cupcake away’ verkocht de leerlingenraad

zelfgemaakte koekjes, brownies, cake en pannenkoeken. De opbrengst zal gebruikt

worden om de activiteiten dit schooljaar te financieren. 

De leerlingenraad hielp mee om de startdag in goede banen te leiden: elke

klasgroep kreeg een zone toegewezen op het strand waar ze naar hartenlust

konden bouwen aan hun zandkasteel. We riepen de hulp in van Lancelot Maertens

(2 Latĳn). Die kon enkele mooie beelden maken met zĳn drone.

le
er

lin
ge

nr
aa

d
een goeie start

waar is hugo?

Ook dit jaar gingen we opnieuw op

zoek naar Hugo. Een poppetje dat

de directeur moet voorstellen

werd door de leerlingenraad

verstopt op school. Met de ‘Waar is

Hugo?’ actie konden de leerlingen

die Hugo vonden enkele fĳne

prĳzen winnen.   

Een blik vooruit

Een blik vooruit: op dinsdag 8 november worden leerlingenparlementen

georganiseerd waarop een aantal initiatieven zoals ‘De Repos’ en ‘De Boekerie’

worden toegelicht. Op die parlementen kunnen ook voorstellen gedaan worden om

het leven op school nog aangenamer te maken.  Op vrĳdagavond 18 november

krĳgen de leerlingen de kans om samen op school een film te bekĳken. We maken

er een gezellige activiteit van, met dekentjes en kussentjes en popcorn (uiteraard). 



Mevr. Nicole Annie Bekaert,

grootmoeder van Tahina Huys (1Ab) 

Mevr. Marina T'Jaeckx, 

tante van Loeka T'Jaeckx (3HW)

Dhr. Wilfried Vanhove, 

grootvader van Fien Van Wauwe (3NW) 

oom van Olivier Boone (5ECWI)

Dhr. Gilbert Desaever,

grootvader van Tjara Desaever (5HWE)

Mevr. Ivana Fasquel en Dhr. André Fasquel,

marraine en grootvader van Pixie Fasquel (1Ac)

Dhr. André Willaert,

grootvader van Jozefien Debaeke (opvoedend personeelslid, leerkracht economie,

ICT en communicatiewetenschappen)

Miley Berdal,

kleindochter van Marc Andries (klusjesman)

Emil Sahakyan,

broertje van Milena Sahakyan (2MTWb)

Raphaélle Bremers

zusje van  Lotte (2MTWb) en Dina Bremers (4HWE)

Marte Degraeve,

kleindochter van Alain Degraeve (leerkracht Duits en Engels) 

en Ann Vanhoutte (leerkracht Engels)
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Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij het heengaan van:

Wij delen in de vreugde bij de geboorte van: 



Fijne herfstvakantie !


