
 

Na een welverdiende vakantie 

stonden leerlingen en leerkrach-

ten op 2 september weer en-

thousiast paraat voor de start 

van het nieuwe schooljaar.    

Onze redactie sprokkelde enke-

le reacties: 

“Ik was blij om mijn vrienden 

terug te zien.” 

“De beeptest bij LO was best 

pittig om  het jaar mee te begin-

nen.  Dat was zweten  !!!” 
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W E E T J E S :  

 Foto’s  te  

bewonderen op 

de website 

 Noteer alvast in 

je agenda:  

18 oktober:  

Individueel  

Oudercontact 

 GEZOCHT:  

enthousiaste 

medewerkers 

voor ons infoblad 

Op 20 september 2013 kreeg  

Helen Vreeswijk de hulp van de leer-

lingen van de tweede graad om de 

moord op Ome Teun te ontrafelen. 

Deze werd aangetroffen in zijn woon-

kamer op de Waversesteenweg in 

Oudergem.  Er werden geen braakspo-

ren aangetroffen  in zijn woning.  De 

leerling-speurders troffen vingerafdruk-

ken, DNA-sporen en ander bruikbaar 

bewijsmateriaal aan.  Dit was een span-

nende voormiddag voor de leerlingen 

van de tweede graad. 

“Met de opening van de speel-

zaal, het project India en de 

sportdag die gaat komen, is er 

een goede sfeer in het vierde.” 

“Mijn eerste gedacht?  Eerlijk?  

Wat een klas!  Maar uiteindelijk 

is onze klas gezellig druk en 

eigenlijk wel heel leuk!” 

“Helen Vreeswijk was een goed 

initiatief, het was heel boeiend.  

Er staan nog veel uitstappen op 

het programma.  Ik kijk er al 

naar uit!!!” 

 

 

 

 

 

 

“Zoveel nieuwe vakken… dat 

was wel even wennen.” 

“Gedaan met de clown uit te 

hangen.  Het is weer bittere 

ernst ;-(” 

 

Op 1 oktober trotseerden de 5de-

jaars en hun begeleidende leerkrach-

ten de frisse ochtend om met een 

enthousiast en blij gemoed te vertrek-

ken richting Rijsel of Lille.  

Na een korte uitleg over de te vervul-

len opdrachten konden de leerlingen 

zelf aan de slag om de Noord-Franse 

stad te verkennen . 

Het herfstzonnetje deed zijn werk en  

algauw straalde de stad en  

profiteerden we allen van een      

heerlijke “été indien”.  

Na de opdrachtenreeks volgde uiter-

aard het al even aangename en  

zinvolle genieten.... De stad in al haar 

facetten dus ! 

De deugddoende en leerrijke dag 

zorgde voor een voldaan gevoel bij 

alle deelnemers.  

Plaats delict Welcome (back) 
Vanaf 21 okto-

ber neemt Mevr. 

Verheyden de 

fakkel over als 

directeur van 

ons college.  Wij  

danken Mevr. 

Deruyver voor haar positieve inzet 

de voorbije jaren en wensen onze 

nieuwe directeur veel succes toe 

met haar nieuwe uitdaging!  Be-

nieuwd wie de nieuwe directeur  

is?  Lees  dan zeker het kennisma-

kingsinterview in Uitkijk 2!!! 
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“Ik ben met mijn 

hoogtevrees toch 

naar beneden 

gesprongen.  Daar 

ben ik trots op.” 

 

Leerling uit 1A3  

 

Erica Lemmens, een 

van de trekkende 

leerkrachten van dit 

project 

Naar de Halve Maan 

Medewerkers gezocht 

Lutgardiscollege treedt buiten haar oevers 
Het Lutgardiscollege in Ou-

dergem ontving in de week 

van 30 september een delega-

tie van de Ayanavaramschool 

uit Chennai, India. Leerkrach-

ten en leerlingen werkten een 

intensief programma uit om 

hun Indische collega's een 

warm ontvangst en een leer-

rijk bezoek te bezorgen. 

 

Dit School-to-School-

uitwisselingsproject is moge-

lijk dankzij een partenariaat 

met VIA Don Bosco. Vorig 

jaar trokken zeven Belgische 

leerkrachten op studiereis 

naar India om er het schoolle-

ven te ontdekken. Uiteindelijk 

groeide deze tiendaagse voor 

het Lutgardiscollege uit tot 

een uitwisselingsproject met 

de Ayanavaram school uit 

Chennai. 

 

 Het uitwisselen van ervarin-

gen en het samen uitbouwen 

van activiteiten, moet leiden 

tot een meerjarenplan dat 

gaandeweg in praktijk wordt 

omgezet voor onze Belgische 

en Indische leerlingen. Zo 

zullen zij op termijn hun 

schoolervaringen via sociale 

media kunnen vergelijken, 

samen leren werken aan 

grensoverschrijdende presen-

taties en films, …en wie weet 

een uitwisselingsproject aan 

den lijve mogen ondervinden. 

Ben je creatief?  

Weet jij altijd als eerste de laatste nieuwtjes?      

Werk je graag in groep? 

Schrijf je graag of werk je graag met de computer? 

Heb je iets te vertellen of ken je mensen die iets te vertellen 

hebben? 

Schuilt er een journalist in jou? 

Aarzel dan niet … en  versterk ons redactieteam.  We kun-

nen je hulp goed gebruiken! 

Meld je aan via uitkijk@lutgardiscollege.be  

of via Mevr. Vanhout, Mevr. De Becker,              

Mevr. Vandevelde of Mevr. Goolaerts. 

lingen  brak er zelfs koud 

zweet uit, anderen beland-

den dan weer in het wa-

ter.   De GPS-route 

bracht hen na enig speur-

werk terug naar de verza-

melplaats. Na een dag vol 

uitdagingen keerden we 

moe maar voldaan met de 

bus weer richting Ouder-

gem.   

Op maandag 9 september 

trok de eerste graad naar De 

Halve Maan in Diest om er de 

spieren los te gooien.  Leer-

lingen en leerkrachten trok-

ken hun sportiefste outfit aan, 

de zon was van de partij, … 

kortom alles was aanwezig 

voor een geslaagde sportdag. 

Een hoogteparcours, vlotten-

bouwen, teambuilding…   

Hier werden vele  grenzen 

verlegd.  Bij sommige leer-

GEZOCHT 

V.U.: K. Deruyver, Zandgroeflaan2, 1160 Oudergem 

Kijk uit naar... 

In de loop van de maand 

oktober zal KIJKIE ergens 

in het college verstopt zit-

ten.  Help je om hem terug 

te vinden? 

De eerlijke vinder wordt 

beloond met een fantasti-

sche prijs !!! 

 

 

 


