
 

 

 

 

 

 

 

Wind en water stonden weer centraal op de jaarlijkse sportdag van de tweede graad.  De leerlingen van het 

derde en het vierde jaar trokken naar Hofstade om hun van hun sportiefste kant te laten zien.   

Hieronder enkele reacties van onze sportievelingen. 

 

“Dankzij de sportdag heb ik beter leren zeilen” (Yoran ) 

“Ik vond de sportdag wel leuk omdat we allemaal samen 

waren om iets te doen.  Er waren veel leuke momenten, 

zoals mijnheer Luyckx die tijdens het kayakken in het water 

is gevallen.  Het was ook mooi weer, dus we hadden het niet 

koud.” (Izla ) 

“Ik vond de sportdag oké, want er was geen wind tijdens het 

zeilen, waardoor het saai werd.  Waar ik zal aan blijven denken is de sfeer in de duikboot.  De gekste twee uur van 

mijn leven.” (Oliver) 

“Het leukste moment was toen mijnheer Luyckx uit zijn kayak viel en moeilijkheden had om er weer in te geraken.  

Bij het zeilen is ons roer in de algen blijven steken en zijn we hier zo ongeveer tien minuten blijven hangen.” (Maud) 

Gelukkig had iedereen reservekleren bij en kon de terugreis droog en warm worden aangevat! 

Tweede graad toont sportieve kant 
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Eerstejaars op kennismakingsdagen 
Donderdag 9 oktober, eindelijk is het zover. We gaan op twee-

daagse! Om 8u40 stappen we de bus op richting Houthalen - 

Helchteren. Aangekomen in het centrum worden de kamers 

verdeeld en iedereen mag zich rustig installeren in de kamer.   

Na een stevig middagmaal wandelen we naar het subtropisch 

zwembad. Onderweg een paar raadseltjes oplossen, een paar 

opdrachtjes uitvoeren 

en een paar stapliedjes 

zingen. En dan… 

zwemmen! ‘s Avonds na het eten spelen we een super leuke 

quiz en 1A2 wint! Nog eventjes bezinnen om tot rust te komen 

en dan kunnen we gaan slapen. Vrijdag 10 oktober, we zijn 

vroeg wakker en hebben veel honger. Dus lekker ontbijten, de 

koffers pakken en 

dan zijn we klaar om 

nog een paar klas-

spelletjes te spelen. 

Hierbij leren wij elkaar appreciëren en respecteren. We leren 

elkaar ook anders kennen. Nog een laatste middagmaal, lekke-

re spaghetti, dan moeten we spijtig genoeg terug naar school. 

Het was een leuke en leerrijke tweedaagse! 

W E E T J E S :  

 Foto’s  te  

bewonderen op 

de website 

 Noteer alvast in 

je agenda:  

18 en 19 decem-

ber  

VERPLICHT  

Individueel  

Oudercontact 

voor 1, 2 en 3 

 GEZOCHT:  

enthousiaste me-

dewerkers voor 

ons infoblad 
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Wereldoorlog 1 in de kijker 

V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan2, 1160 Oudergem 

We kunnen en mogen er niet om heen.  Dit jaar is het honderd jaar geleden dat een bloederige , wreed-

aardige oorlog startte die de levens van heel veel mensen heeft veranderd.  Onze leerlingen kregen op 

vrijdag 7 november een beeld van het leven tijdens de oorlog.  We keken samen naar het toneelstuk 

“ULE”, gebaseerd op het gelijknamige boek van jeugdauteur Mark De Bel.  Een voorstelling over een tijd 

waar geen sprake was van moderne technologieën die nu vanzelfsprekend is, een tijd waar verwoesting, 

dood en vernieling het dagelijks beeld bepaalden.  Een tijd waar thuis ver weg was, waar vluchten normaal 

was, waar muziek troost was.  Maar ook een tijd waar verliefdheid nog steeds bestond, een tijd waar on-

voorwaardelijke vriendschap heel dichtbij was.  Een tijd die in al zijn  lelijkheid ook heel mooi kon zijn. Het 

was een fijne voorstelling met schitterende acteerprestaties, mooie muziek en eenvoudige decors.  We 

vonden het alvast de moeite waard. 

Allemaal beestjes... 

De redactie van de 

Uitkijk wenst alle leer-

lingen heel veel succes 

bij de examens!  Nog 

even doorbijten en er 

staat jullie een welver-

diende vakantie te 

wachten. 

 

Een gouden tip: begin 

op tijd te studeren 

dan kom je er wel! 

MIDDAG - 

ACTIVITEITEN 

 

Vanaf donderdag 6 

november zijn we 

weer gestart met mid-

dagactiviteiten.  Naast 

de klassiekers: ICT, 

middagstudie en bibli-

otheek kan je ook naar 

de breiclub,  creatief 

zijn met hout, Spaanse 

les volgen en nog veel 

meer.   Kijk zeker eens 

op Smartschool welke 

activiteit waar en wan-

neer doorgaat.  Ple-

zier is alvast verze-

kerd! 

Whoop whoop ... 

Bezoek aan de abdij van Westmalle 

 

Op 13 november gingen 8 leerlingen van het zesde samen met Mr. Vermeir naar de abdij in Westmalle. We kwa-

men er ‘s ochtends aan en werden ontvangen door de gastenbroeder. Elke leerling kreeg een eigen kamer. Nadat 

we onze spullen in de kamers hadden achtergelaten, kregen we een rondleiding van Mr. Vermeir. De abdij is 

vooral sober maar ook mooi en modern. ‘s Middags aten we voor het eerst in de abdij. Tijdens het middagmaal 

mocht er gesproken worden, ‘s ochtends en ‘s avonds at men wel in stilte. Dit was wel even wennen. 

Gedurende de twee dagen namen we deel aan al de gebedsvieringen. Wat mij het meest bijbleef van de vieringen, 

waren de liederen die de monniken zongen. Naast het bijwonen van deze diensten, kregen we ook een film te 

zien over de abdij en haar geschiedenis. Tussendoor speelden we verschillende spelletjes of maakten we wande-

lingen in het bos. Vrijdag beantwoordde de gastenbroeder onze vragen over de abdij. De legende dat er een 

rechtstreekse leiding van de abdij naar het café tegenover is, blijkt niet te kloppen. 

Enkele leerlingen kochten nog kaas die door de monniken gemaakt werd, en zeer lekker is. In de namiddag keer-

den we terug naar huis. Het was een leerrijke ervaring die ik zeker niet zal vergeten! 

Divine Ishimwe 

Een gevarieerde namiddag 
Onze vliegende reporter had heel wat werk op vrijdagnamiddag 24 oktober.  Elk  leerjaar organiseerde 

enkele activiteiten om de klasbanden wat te versterken.  De eerstejaars trokken het bos in.  De tweede-

jaars splitsten zich op.  De sportievelingen trokken hun schaatsen aan en gleden sierlijk over het ijs. Hun 

collega’s hielden het eerder rustig en aten gezellig pizza en speelden gezelschapsspelletjes in de lokalen van 

de school.  In de turnzaal zag onze reporter dat ook de leerlingen van het derde jaar een sportief kantje 

hebben.  Na een gezamelijke opwarming, waar een aantal leerlingen en leerkrachten al serieus uitgeput van 

waren, konden de leerlingen kiezen uit  een sessie ropeskipping en een sessie freerunning.  Er werd gelo-

pen, gesprongen, halsbrekende toeren werden uitgehaald… maar iedereen kon wel zonder kleerscheuren 

op vakantie vertrekken. 

De vierdejaars lunchten samen in het jeugdhuis, hun leerkrachten trakteerden op een drankje.  Met wat 

muziek op de achtergrond werd er getafelvoetbald, gebabbeld en vooral veel gelachen.  Daarna maakten 

ze de bowlingbaan onveilig.  Louis en mijnheer Paneels waren de uitblinkers van de dag! 

Na een gezamelijke maaltijd trokken de vijfdes en zesdes naar het gemeenschapscentrum Den Dam om 

naar de Oscargenomineerde film “The broken circle breakdown’ te bekijken.   


