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EINDE EERSTE TRIMESTER IN ZICHT
Nog enkele weken en het eerste trimester zit erop, maar eerst is er nog de proefwerkenperiode die binnenkort aanvangt. We wensen al onze leerlingen, onze eerstejaars in het bijzonder, veel doorzettingsvermogen, succes en goede moed toe!
De proefwerken eindigen voor alle leerlingen op dinsdag 18 december om 12.05
uur. De eerste-, tweede- en derdejaars die dat wensen kunnen in de namiddag deelnemen aan een schaatsactiviteit in Gullegem.
Omwille van klassenraden zijn alle leerlingen op woensdag 19 en donderdag 20 december lesvrij. Op vrijdag 21 december verwachten we onze leerlingen op school
voor een kerstviering, gevolgd door de rapportuitreiking.
Tussen 16.00 uur en 19.30 uur is er vrij oudercontact. U kan elke leerkracht van elk
gewenst vak spreken. Er zal ook iemand van het VCLB aanwezig zijn. Daar er geen
voorafgaande inschrijving is, houdt u best rekening met wat wachttijd. We willen
u daarom vragen om bij langere duur een aparte afspraak aan te vragen.
Tijdens de kerstvakantie zijn alle vrije Tieltse middelbare scholen open op maandag
24 december en op donderdag 3 januari van 9 uur tot 12 uur. Ook het VCLB van Tielt
is bereikbaar tijdens de kerstvakantie (zie p. 3).
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VLAAMSE CHEMIEOLYMPIADE
Dank je wel aan alle leerlingen die recent deelnamen aan
de eerste ronde van de Vlaamse chemieolympiade. In
het bijzonder proficiat aan Lander Cortvriendt (6WEW8)
en Rune Delameilleure (6WEW8): met hun scores van
96% en 80% gaan zij door naar de tweede ronde op
27 februari. De cesuur lag in de eerste ronde op 77%.
We wensen Lander en Rune veel succes! Er wordt hen
ter voorbereiding alvast een labodag aangeboden door
de KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging).
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EUROSCOLA
Dankzij hun filmpje over ‘Equality’ werden alle 30
leerlingen uit de klassen 6HWEa en 6HWEb geselecteerd voor deelname aan Euroscola op vrijdag
18 januari in het Europees Parlement in Straatsburg. Samen met 500 andere 17- tot
18-jarigen zullen onze leerlingen een hele dag in internationaal gemengde ‘committees’ werken aan resoluties die in een slotzitting in het plenum besproken zullen worden in het Engels. We wensen onze leerlingen een boeiende ervaring! Je vindt hun
filmpje op onze website en onze Facebookpagina.

DE LEERLINGENRAAD ORGANISEERT …
DE WARMSTE WEEK
Heerlijke, warme chocomelk, eerlijke producten van een
borduuratelier uit Bangladesh dat enkele leerlingen vorig
jaar bezochten, een kampioenschap gsm-werpen,
plaatjes aanvragen via 'Radio Remorque' ... onze leerlingenraad maakte het van maandag 19 tot en met vrijdag
23 november allemaal mogelijk in het kader van hun eigen 'De Warmste Week' op
school. De opbrengst van deze ‘Bengaalse kermis’ (497 euro) gaat naar de vzw Banglabari die we dit jaar via allerhande projecten steunen. Dank aan onze leerlingenraad en aan iedereen die haar/zijn steentje bijdroeg!

TEGEN VOEDSELVERSPILLING
In de week van 12 november hielpen de leerlingen van de leerlingenraad in het restaurant zelf bij het bedienen en afruimen om zo onze leerlingen bewuster te leren
omgaan met de hoeveelheid eten die ze op hun bord nemen. Op dinsdag 13 november werd wie na de maaltijd een leeg bord kon presenteren, beloond met een ijsje.

TALK2ME
Leerlingen die op zoek zijn naar een luisterend oor kunnen nu elke maandagmiddag terecht bij onze peer supporters.
In duo zijn de leden van Talk2Me bereikbaar in het peer supportlokaal (tussenverdieping hal). De vertrouwensleerlingen zijn herkenbaar door hun hemelsblauwe hoodie
waarop duidelijk te lezen staat dat zij ‘all ears’ zijn voor de medeleerlingen! We hopen
dat leerlingen vlot de weg vinden naar hen!
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AGENDA

DECEMBER 2018
Ma.
Di.
Wo.
Do.

03/12
04/12
05/12
06/12

Vr. 07/12
Ma. 10/12
Di.

11/12

Wo. 12/12
Di. 18/12
Wo. 19/12
Do. 20/12
Vr. 21/12

08:25
08:25
13:00
08:25
13:25
08:25
08:25
13:25
08:25
13:25
08:25
08:25
12:05
>>>>
>>>>
09:00

3WETa-b – medisch onderzoek (VCLB)
eerstes en zesdes – sinterklaasontbijt
vijfdes en zesdes – eerste namiddagstudie
vijfdes en zesdes – eerste proefwerkdag
vierdes – eerste namiddagstudie
vierdes – eerste proefwerkdag
2GRL/LAT, derdes – eerste proefwerkdag
1LAT, tweedes en derdes – eerste namiddagstudie
1LAT, 2MOD – eerste proefwerkdag
1MOD – eerste namiddagstudie
1MOD – eerste proefwerkdag
laatste proefwerkdag
eerste, tweede en derde jaar – ijsschaatsen (Gullegem)
klassenraden (lesvrije dag voor de leerlingen)
klassenraden (lesvrije dag voor de leerlingen)
vijfdes en zesdes – aanwezig op school, kerstviering in de SintPieterskerk, rapportuitreiking op school
10.00 derdes en vierdes – aanwezig op school, kerstviering in de
Sint-Pieterskerk, rapportuitreiking op school
13:00 eerstes en tweedes aanwezig op school, kerstviering in de
Sint-Pieterskerk, rapportuitreiking op school
16:00 vrij oudercontact (tot 19.30 uur)

Kerstvakantie
22 december 2018 – 6 januari 2019
Ma.
Do.
Vr.
Di.
Zo.
Di.

24/12
03/01
04/01
08/01

09:00
09:00
09:00
08:25
08:25
13/01 >>>>

school open (tot 12 uur) en VCLB bereikbaar (enkel in vm.)
school open (tot 12 uur) en VCLB bereikbaar (hele dag)
VCLB bereikbaar (hele dag, tot 16 uur)
zesdes – projecten
5LMT/MWI/LWI/GWI/GRL – Junior College Taal (KULAK)
uitwisseling Erasmus+ naar Madrid (tot en met 20 januari)
voor 13 vijfdejaars en 2 leerkrachten
15/01 08:25 vijfdes – theatervoorstelling Cerebriraptor (Antigone, Kortrijk)
08:25 6EWI/GWI/LWI – workshop ‘Acoustic power’
10:25 6HWEa – workshop ‘Acoustic power’

Nieuwsbrief De Bron

3

ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER
Voor onze leerlingen van de tweede en de derde graad organiseren we traditiegetrouw allerlei vakoverschrijdende projecten met een wetenschappelijke insteek (cf.
nieuwsbrief november). Ook onze eerste- en tweedejaars weten zich via vakoverschrijdende zogenaamde STE(A)M-projecten (science, technology, engineering, arts
en mathematics) wetenschappelijk, wiskundig alsook artistiek uitgedaagd.
Een groep leerlingen van 2 moderne-wetenschappen werkt in een eTwinningproject
samen met leeftijdsgenoten uit Nederland rond het thema ‘Wiskunde is kunst … Escher achterna’. Met de wiskunde die ze kennen uit de lessen zullen de leerlingen een
tekening maken geïnspireerd op het werk van Escher. Samen met hun buitenlandse
partner kiezen ze een figuur als vertrekpunt voor hun tekening. Beide resultaten worden dan op een gezamenlijk document geplaatst. Een
eerste horde van dit project werd reeds genomen: de
leerlingen kozen via de online Twinspace een logo voor
hun project. De uitwerking van de tekening volgt later.
In het Buurklassenproject waarbij de leerlingen van
1MODf uitwisselen met leeftijdsgenoten uit onze partnerschool Thijcollege in Oldenzaal (Nederland) zitten
twee ‘Burgerwetenschappenprojecten’ vervat. Samen met hun Nederlandse partners maken onze leerlingen via de Grow-App (Eos Vlaanderen) foto’s van bomen door
de seizoenen heen om op die manier wetenschappers te helpen bij het bestuderen
van het effect van de klimaatverandering. Daarnaast begraven ze ook theezakjes voor
het klimaat. Op die manier doen ze aan bodemonderzoek
en meten ze het effect van de opwarming van de aarde
op de afbraaksnelheid van plantaardig materiaal.
Ook de leerlingen van 3WET startten reeds een eTwinningproject op met leerlingen uit de Haglidskolan uit
Staffanstorp (Zweden). In januari zullen ze een mechanisch aangestuurd wagentje
ontwerpen en laten rijden. Eerste schetsen van het wagentje zijn nu al beschikbaar.

INTERSCOLAIR HANDBAL
Onze school vaardigde twee ploegen af naar het interscolair handbaltornooi op woensdag 21 november. Zij wonnen al hun wedstrijden en eindigden zo,
na een spannende finale waarin ze het tegen elkaar
opnamen, op plaatsen 1 en 2 in het klassement!
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