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Zaterdag 26 april stonden leerlingen en leerkrach-

ten van onze school weer paraat voor onze jaar-

lijkse opendeurdag.  Het stralende ontvangstcomi-

té begeleidde de geïnteresseerde leerlingen en hun 

ouders op een rondleiding doorheen de school.  

Zo konden ze terecht in ons pop-up beautysalon.  

Hier konden ze dagcrèmes en lippenbalsem ma-

ken.  In het biologielokaal werd er volop gepuzzeld 

met de innerlijke mens.  Foto‟s van onze uitstap-

pen en projecten , zoals onze eigen legotentoon-

stelling, stonden netjes uitgestald.  Aan de over-

kant van de speelplaats stonden onze oudleer-

lingen in de kijker.   Velen zijn geïnteresseerd in 

hun studieresultaten en verworven diploma‟s.  Op 

de speelplaats werd gezorgd voor de nodige ambi-

ance met een airtrack, volksspelen, een heus 

springkasteel in de vorm van een wasmachine.  

Ook voor de hongerige magen werd gezorgd.  

Daarom kon iedereen genieten van overheerlijke, 

versgebakken frietjes en allerhande zelfgemaakte 

dessertjes in de refter! 

HET GOEDE 

DOEL 

 

Vlak voor de paas-

vakantie zetten 

onze leerlingen zich 

traditiegetrouw in 

voor enkele goede 

doelen.  Hierover 

kon u in onze vori-

ge editie meer le-

zen. Via deze weg 

willen we de zesde 

jaars bedanken voor 

de organisatie van 

deze dag.  Het eve-

nement heeft € 

604,92 opgebracht.  

Dit zal samen met 

het geld van andere 

acties geschonken 

worden aan de 

twee goede doelen 

die we kozen.  Een 

extra bedankje voor 

de gulle bijdrage van  

twee van onze leer-

lingen, Morgane Van 

Achter en Antoine 

Poulet.  Het was 

een leuke, sportieve 

dag! 

EERSTE JAARS IN DE LUCHT 
De eerste jaars kregen de kans om de luchthaven van Zaventem te verkennen langs een andere kant.  

De schoolbus reed hen rond op de tarmac.  Dit is een unieke belevenis, want weinigen krijgen de toe-

stemming om hier te vertoeven.  Enkele gidsen vertelden ondertussen over het reilen en zeilen op onze 

nationale luchthaven.  Ze kwamen o.a. te weten waar de vliegtuigen geverfd worden, hoe de dieren 

opgevangen worden voor ze op een verre reis vertrekken, waar het eten voor de passagiers bewaard 

wordt … Hierna volgde ook een rondleiding in het gebouw.  De 

leerlingen kregen een speciale toegangsbadge.  Die mochten ze 

zeker niet verliezen!  Na de identiteitscontrole mochten ze de 

luchthaven achter de schermen bezoeken.  Velen waren onder de 

indruk van het opstijgen en landen van al dat luchtverkeer.  Ook de 

talrijke winkels trokken de nodige aandacht.  Kopen was er jammer 

genoeg niet bij, dat was weggelegd voor de passagiers met een 

vliegticket naar een zonnige bestemming. 

ECO@LCO 
8 mei werd een ecologische dag voor de leerlingen van het 

tweede jaar.  De bus bracht hen naar een voormalig militair 

domein in Westerlo.  Hier leerden de leerlingen over duur-

zaam bouwen en leven.  Dit houdt in bouwen zonder verspil-

ling, met herbruikbare energie … . Het bleef niet bij leren 

alleen , er moest ook gewerkt worden.  Energie verkrijg je 

niet zomaar dus creëerden de tweedes hun eigen zonnecel.  

Ze slaagden erin met zelfgeproduceerde energie een liedje te 

laten spelen.   
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TWEEDE GRAAD OP AVONTUUR 
Op woensdag 7 mei stonden de leerlingen 

van de tweede graad gepakt en gezakt om 

op de bus richting Luik te stappen.  Klaar 

voor een spetterende driedaagse in de 

Ardennen.  Op het menu: een bezoekje 

aan Luik, een kayaktocht, allerhande activi-

teiten en een wandeling tussen de water-

vallen van de Ninglinspo. 

Onze eerste halte werd het centrum van 

Luik.  Met een werkbundel in de hand 

trokken onze leerlingen op verkenning in 

deze stad.  Na het middagmaal stond een 

12 kilometer lange afdaling van de Ourthe 

op het programma.  Niet iedereen keek even enthou-

siast uit  naar deze activiteit.  De temperatuur van het 

water was dan ook amper 5°.  Na het aantrekken van 

droge kleren reed de bus dan richting verblijfplaats.  

Voor velen anders dan verwacht, maar toch gezellig 

en groot. 

 

 

 

 

Na het vullen van de innerlijke mens, dank je wel 

mijnheer Wouters, stond er nog een avondspel op 

het programma.  Alle leerlingen werden het donkere 

bos ingestuurd.  Spijtig genoeg was het net iets te 

donker om het spel te kunnen uit spelen.   

Een quiz, gezelschapspelletjes en sport waren de in-
grediënten voor onze tweede dag.  Ook al was het 

weer ons niet zo goed gezind doken enkele heldhafti-

ge leerlingen en leerkrachten in het openluchtzwem-

bad.  Onze laatste avond eindigde met een watercan-

tus en een dansfeestje. 

De tijd gaat snel als je je amuseert.  Vrijdagochtend 

om half tien stond de bus al klaar om onze bagage in 

te laden en ons te brengen naar de laatste activiteit.  

Een stevige afdaling van de Ninglinspo.  Echt proper 

geraakte niemand aan de bus.   

 

 

 

 

Op woensdag 7 mei trok een olijke bende vijfde-

jaars samen met een al even zo olijk groepje leer-

krachten richting het land van Angela Merckel.  

Op het driedaagse programma  stonden :  

Een bezoek aan Keulen (met de vermaarde Dom, 

het Ludwigmuseum en uiteraard de onuitputtelij-

ke shopmogelijkheden), het Unesco werelderf-

goed Zollverein - de grootste mijnsite van West-

Europa - ,  de villa Hügel - een stukje (vergeten) 

Nazi-geschiedenis- (allebei in Essen) en Wupper-

tal met zijn zwevende tram. 

In de jeugdherberg ‟s avonds werden er bij de 

“weerwolven”  en “de verborgen eilanden” nieu-

we banden gesmeed en ook de verjaardag van 

enkele leerlingen ging niet onopgemerkt voorbij !  

Kortom, een reis vol verrassingen in een stukje 

minder gekend Duitsland dat bij de leerlingen en de leerkrachten ongetwijfeld voor voldoende stof tot na-

denken en napraten heeft gezorgd.  

Wist je trouwens dat: 

- Het WIFI paswoord in de Burger King van Wuppertal  “I Love You” is.... 
- Wandelen in de ongerepte natuur van het Ruhr gebied ook vermoeiend kan zijn..... 

- De nachten in Essen toch niet zo koud blijken dan eerder gedacht.... 

OP VERKENNING IN HET RUHRGEBIED 
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LATIJNDAG: DE DAG VAN AUGUSTUS 
Tempus fugit dichtte de grote leermeester Vergilius en hij had het niet beter 

kunnen verwoorden.  

Het is al bijna tweeduizend jaar geleden dat een van de grootste staatsman-

nen aller tijden zijn laatste adem uitblies. Hij was een adoptiefzoon van 

Caesar en bij testament diens erfgenaam. Als prille dertiger maakte hij een 

einde aan een eeuw van bloedige burgeroorlogen en bracht hij een resem 

ingrijpende hervormingen, wat uiteindelijk resulteerde in het principaat.  

 
Augustus legde een stevige basis voor een rijk dat nog vijfhonderd jaar na 

zijn dood zou bestaan. Zijn belangrijkste machtspijler was de herleving van 

het mos maiorum, de voorvaderlijke zeden. Heel de Romeinse samenleving 

werd voor zijn ethisch reveil ingeschakeld, iedereen kreeg zijn rol toebe-

deeld. Dichters en geschiedschrijvers werden aangespoord om een nationaal verleden vorm te geven. Zo 

bezong Vergilius de heldendaden van Aeneas en gaf Livius een historisch overzicht ab Urbe condita, vanaf 

de stichting van de Stad. 

 
Dit summier overzicht is slechts het topje van een reusachtige, doch enorm boeiende ijsberg. Vandaar dat 

het thema voor de Latijndag dit jaar dan ook „princeps Augustus‟ was. Ook de onderzoekscompetenties 

van onze zesdejaars hadden met de eerste Romeinse keizer te maken. Hieromtrent geef ik nu het woord 

aan Séphora. 

 

Op donderdag 20 januari 2014 kwamen alle Latinisten van het Lutgardiscollege samen om 

meer dingen te ontdekken over de wereld van het Romeinse Rijk. Ter gelegenheid van de 
2000ste verjaardag van zijn dood, ging het dit jaar over keizer Augustus, de eerste keizer 

van het Romeinse Rijk. De dag begon, na een korte inleiding van de leerkracht Latijn Mr. 

Verstraeten, met de presentaties van het 6de jaar: zij hebben apart het leven van de keizer 

en de omgeving in dat tijdperk op een ludieke manier naar voren gebracht. Daarna werd 

er flink vertaald want de leerlingen van het 3de en Thomas & Laetitia van het 5de jaar 

hadden teksten voorbereid. Als slot van de dag had mr. Verstraeten nog een film in petto 

over het leven van de keizer. Kortom, ook dit jaar was de Latijndag geslaagd.  

 

Séphora Mazose, 6A  

 
Na analyse van een diepgaand interview met de deelnemende leerlingen, uitgevoerd door onze reporters 

Thomas en Laetitia, zijn we tot volgende algemene conclusie gekomen:  

 
De Latijndag was heel leuk en de presentaties heel interessant. Hierbij viel wel een lichte voorkeur op voor 

het Romeinse huwelijk. Of de aanwezige speltkoekjes enige invloed op de stemming hebben uitgeoefend, 

is niet meer te achterhalen. 
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I LOVE(D) MY JOB 

V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem 

Het Lutgardiscollege begint straks aan een deugddoende zomervakantie van twee maan-

den!  Voor meneer Vandermosten wordt het een extra lange vakantie.  Na meer dan 30 

jaar trouwe dienst op het LCO, neemt hij vandaag afscheid van zijn rode balpen.  De 

legendarische uitspraken “TWV en I Love my job”  zullen door de leerlingen en collega‟s 

zeker gemist worden.  We wensen meneer Vandermosten het allerbeste met zijn pensi-

oen.    

 

 

IK GA OP VAKANTIE EN NEEM MEE ... 

Mevrouw Verheyden: “Mini-tv voor WK” 

Meneer Koen: “Mijn kompas” 

Mevrouw Vandevelde: “Mijn windzeil” 

Mevrouw Goolaerts: “Mijn birkies” 

Mevrouw De Becker: “Zure beertjes” 

Mevrouw Knops: “Mijn opblaasbare boot” 

Mevrouw Vanhout: “Mijn man (onder lichte dwang)” 

Mevrouw Dewinkeler: “Mijn zonnebril” 

Mevrouw Vandeputte: “Een goed boek” 

Mevrouw Casteels: “Mijn bikini” 

Meneer Panneels: “Mijn tandenborstel” 

Meneer Wouters: “Mijn zwembroek” 

Meneer Luyckx: “Mevrouw Casteels” 

Meneer Verstraeten: “Een klak” 

Wij wensen jullie allemaal een fantastische vakantie en 

wensen de zesdejaars veel succes met hun toekomst-

plannen!!! 


