
 

De vakantie lijkt al weer lang vergeten tijd,.  De maand september had heel wat in petto voor leerlingen 

en leerkrachten.  De leerlingen van het eerste jaar kennen ondertussen hun weg door de gangen van de 

school, de leerlingenraad heeft haar eerste vergadering 

achter de rug, leerkrachten stellen hun toetsen op …  

De Uitkijk zal jullie na elke rapportperiode informeren 

over de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Zo blijft 

iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen in onze 

school.  Ook in september stonden er naast de gewone 

lessen stonden er al heel wat activiteiten  op het pro-

gramma.  Daarover lezen jullie meer in de eerste editie 

van de Uitkijk van dit schooljaar.  De redactie wenst 

jullie alvast veel leesplezier! 

 

Een wervelende start 
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W E E T J E S :  

 Foto’s  te  

bewonderen op 

de website 

 Noteer alvast in 

je agenda:  

17 oktober:  

Individueel  

Oudercontact 

 GEZOCHT:  

enthousiaste 

medewerkers 

voor ons infoblad 

Bos, hoogte en water.  Dat waren de belangrijkste ingrediënten op de sportdag van de eerste graad.  

De leerlingen mochten hun grenzen verleggen bij het uitvoeren van opdrachten in de hoogte en op het 

water.  Met de steun van elkaar  lukte het velen om het parcours tot een goed einde te brengen. Al 

moeten we toegeven dat ook enkele leerlingen een frisse duik in het water namen! 

Eerste graad verlegt sportieve grenzen 

“Ik ben met mijn 

hoogtevrees toch 

naar beneden 

gesprongen.  Daar 

ben ik trots op.” 

 

Leerling uit 1A3  

 



P A G I N A  2  

Toen de bus vol 

rook hing en we 

werden 

geëvacueerd, leek 

het net echt!” 

 

Leerling uit 2B  

 

Une journée à Lille 

Busje komt zo 

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 heb-

ben? 

Schuilt er een journalist in jou? 

Aarzel dan niet … en  versterk 

ons redactieteam.  We kunnen je 

hulp goed gebruiken! 

Meld je aan via uit-

kijk@lutgardiscollege.be  

of via Mevr. Vanhout, Mevr. De 

Becker,              

Mevr. Vandevelde of Mevr. Gool-

aerts. 

visiter la ville. On devrait faire cela plus 

souvent, même s’il y a avait un peu trop de 

questions. (Mathias Quintart) 

…bien parce qu’on n’avait pas cours et 

qu’on était indépendant. Ce qui était dom-

mage, c’est que beaucoup de boutiques 

étaient fermées, comme la pâtisserie 

Meert. (Michaël Smith) 

… très chouette parce que Lille est une 

belle ville et elle est très distrayante. J’au-
rais voulu visiter le palais des Beaux-Arts 

mais nous n’avions plus assez de temps.  

… sympa mais épuisante parce que le jeu 

de piste était 

divertissant, 

bien qu’un 

peu long.  

 

Le 29 septembre, les 5e se sont rendus 

dans la capitale de la Flandre française. 

Les élèves ont pu flâner dans son 

centre-ville bouillonnant de vie et dans 

ses vieux quartiers pour observer les 

magnifiques façades colorées et riche-

ment décorées. Un rendez-vous annuel 

devenu immanquable dans cette char-

mante cité animée et accueillante !  
Voici quelques impressions de la jour-

née : 

La journée à Lille était … 

… intéressante parce que je n’étais 

encore jamais allé à Lille, une ville riche 

en lieux historiques. Les magasins y 

sont fantastiques. (Tim De Houwer) 

… palpitante parce qu’on pouvait res-

ter entrenous, dans notre groupe pour 
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Mobibus 
Op donderdag 18 september reisden de leerlingen 

van de tweede graad met de metro naar het hartje 

van Brussel.  Daar stond de Mobibus op hen te 

wachten.  Hier ontdekten de leerlingen verschillende 

thema’s over verkeersveiligheid.  Zo verkleedden ze 

zich met lichtgevende kledij, speelden ze een ver-

keersquiz en moesten ze vragen beantwoorden in 

een groot verkeersspel.  Ook de gevaren van de 

‘dode hoek’ werden piekfijn uitgelegd met de came-

ra’s en de spiegels in de Mobibus. 

Tijdens de week van vervoering parkeerde een bus van De Lijn op 

onze speelplaats.  De leerlingen maakten in de loop van de week 

kennis met allerlei weetjes over het openbaar vervoer op een  

ludieke manier.   

De bus werd gevuld met rook en de leerlingen werd 

aangeleerd hoe je veilig moet evacueren.  Dit was 

voor       sommige leerlingen best confronterend.   

De leerlingen ondervonden aan den lijve hoe het 

moeilijk het is om als zwaarlijvige het openbaar  

vervoer te gebruiken.  Via een basketbalspel met een 

dronkenmansbril ervoeren de leerlingen de gevolgen 

van een glaasje te veel op te hebben. 

Het was een leuke en leerrijke ervaring met dank 

aan Francis en zijn hulpvaardige collega van De Lijn. 


