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HERVORMING SECUNDAIR ONDERWIJS
Beste ouder(s) en leerlingen
Met de sneeuw vegen we in één pennentrek graag ook de winter weg.
We zien vol vertrouwen uit naar een druk voorjaar, waarin we – naast het routineuze
verloop der dagen – met man en macht de onderwijsmodernisering voor de eerste
graad voorbereiden, zoals die zich volgend schooljaar in het eerste leerjaar zal uitrollen.
Een nieuwe lente brengt een nieuw geluid. Nieuwe uitdagingen brengen ook nieuwe
kansen. We introduceren een nieuw vak ‘Mens en samenleving’, nieuwe projecten
als smaakmakers voor de belangstellingsgebieden van onze tweede graad, voortaan
ook Engels in het eerste jaar, co-teachingsinitiatieven, een 32-urige lesweek en wieweet-wat-nog-allemaal-meer.
De deugdelijkheid van wat zichzelf bewezen heeft in een eigentijds gepimpt jasje.
Het maakt ons – samen met jullie – alvast be’nieuw’d …
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ZIN IN DE BRON?
Op 1 maart start de inschrijvingsperiode voor nieuwe
leerlingen. In de loop van de maand februari brengen
verschillende basisscholen ons reeds een bezoekje.
De infomomenten voor leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs en hun ouders vinden plaats op
woensdag 27 februari om 14 uur en om 17 uur. Op
zaterdag 11 mei is er onze openschooldag.
We worden ook graag door u aangeprezen! Meer info
over ons studieaanbod en het schoolleven in De Bron
is te vinden op www.debrontielt.be.
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GEZONDHEIDSWEKEN
In het tweede trimester focussen we in onze school op een gezonde levensstijl. Via
verschillende acties willen we het belang van evenwichtige voeding, regelmatige
fysieke activiteit en veilig en verantwoord gedrag onder de aandacht brengen.
De eerstejaars kregen intussen een gezond ontbijt voorgeschoteld en namen deel
aan een boombal. Voor de tweedes was er reeds een uurtje spinning.

VERDER OP HET PROGRAMMA IN FEBRUARI
Zesdes: getuigenis door een verkeersslachtoffer
✓ dinsdag 5 februari
✓ donderdag 7 februari
10:25 – 6HWEa
08:25 – 6WEW6b/WEW8
10:25 – 6EWI/HWEb/GRL/GWI/LWE/LWI
13:25 – 6EMTa
13:25 – 6EMTb/LMT/MWE/6WEW6a
Vijfdes: workshop EHBO – donderdag 7 februari
✓ 09:15 – 5EMT/LMT/LWE/MWE/MWI/WEW6b/WEW8
✓ 13:25 – 5EWI/GRL/GWI/HWE/LWI/WEW6a
Vierdes: gastspreker Jasper Nullens over alcoholverslaving – vrijdag 8 februari
✓ 08:25 – 4GRI/GRL/LAT4/LAT5/WET
✓ 10:25 – 4ECO4/ECO5/HWE
Derdes: voorstelling ‘Drugstories’
✓ dinsdag 19 februari
08:25 – 3WET
10:25 – 3LAT4/LAT5a-b/GRL/GRI
13:25 – 3LAT5c
Nieuwsbrief De Bron

✓ woensdag 20 februari
08:25 – 3ECO4/ECO5
10:25 – 3HWE
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EUROPESE AMBASSADEURS
ERASMUS+ LYON (08/02  14/02)
Met als titel “Love is in Lyon” vormt het samenleven van verschillende ‘communities’
het centrale thema van de Erasmus+-uitwisselingsweek in Lyon. Amber Vandemaele
(5EMT), Esther Fraeyman (5EWIb), Pauline Stofferis (5GRL), Hannes Ingelaere (5GWI),
Erasmus Van Biervliet (5GWI), Antje Verstaen (5LMT), Lotte Verschuere (5LWE), Clément Lust (5LWI), Arnout Verscheure (5MWE), Elise Ferlin (5WEW6a), Emiel Maes
(5WEW6b), Fien Maeyens (5WEW6b), Aiko Vandeputte (5WEW6b), Marie Vandeputte (5), Leonie Devolder (5WEW8), Wout Igodt (5WEW8) en Thibault Huyghe
(5WEW8) verblijven een week in gastgezinnen van leeftijdsgenoten.

EUROPEES JONGERENPARLEMENT (26/02  01/03)
Jenssen Pelgrims (5LWE), Milan Lefranc (5GWI), Jarne Vannieuwenhuyze (5EMT),
Noah Duyck (5WEW6a), Hendrik Senechal (5WEW6b) en Sebastiaan Malfait
(5WEW8) nemen straks in Luik deel aan het European Youth Parliament, het grootste
Europese platform voor politiek debat, interculturele ontmoeting en uitwisseling van
ideeën tussen jonge Europeanen.

BUURKLASSEN (27/02  01/03)
De leerlingen van 1MODf krijgen eind februari hun partners uit het Thijcollege van
Oldenzaal (Nederland) op bezoek voor een kort uitwisselingsmoment. Onder de noemer ‘Ontdek jezelf, begin bij de ander’ staan een historische zoektocht over de Eerste
Wereldoorlog in Tielt, workshops over de verschillen tussen Nederland en België en
over het klimaat, een bezoek aan Mivalti en
een techniekspel op het programma.

TERUGBLIK
Voor 13 vijfdejaars was er van 13 tot 20 januari
een Erasmus+-uitwisseling in Madrid. Kort
voor de paasvakantie ontvangen ze hun partners in Tielt.
De leerlingen van 6HWE beleefden op vrijdag 18 januari hun Euroscola-avontuur in het Europees Parlement in Straatsburg.
Van 24 tot en met 28 januari gingen 18 zesdejaars
tijdens Model United Nations in Bilbao in debat met
leeftijdsgenoten uit heel Europa over mondiale uitdagingen, die ze bekeken vanuit de ogen van Nieuw-Zeeland, Polen en Zweden.
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AGENDA

FEBRUARI 2019
BELANGRIJK
In het tweede trimester zijn er gezondheidsweken in De Bron. De activiteiten
die in de maand februari plaatsvinden vind je op bladzijde 2.
Vr. 01/02 >>>> pedagogische studiedag (lesvrije dag voor leerlingen)
Ma. 04/02 >>>> facultatieve vrije dag
Di. 05/02 08:00 6WEW6a-b/GWI/LWI/EWI – workshops fysica en chemie
(KU Leuven campus Brugge)
08:25 6LWE/MWE/WEW8 – experimenten bio (Vives, Roeselare)
09:00 zesde leerjaar basisschool De Wijzer Aarsele op bezoek
09:15 1MODc-d – bezoek aan de bib van Tielt
10:25 eerste en tweede graad – dagwerkkaart (via klaspost)
14:05 1MODe – bezoek aan de bib van Tielt
14:15 4ECO4a-b – gastspreker studentenarbeid en soc. zekerheid
Wo. 06/02 08:25 6EWI/GRL/GWI/LWE/LWI/HWEb/EMTb/LMT/MWE –
Columbustraject studiekeuze hoger onderwijs
10:20 6HWEa – Columbustraject studiekeuze hoger onderwijs
12:30 tweede en derde graad – SVS indoor atletiek (Gent)
Do. 07/02 08:25 4ECO5 – infosessie studentenjobs
08:50 zesde leerjaar basisschool Heilige-Familie Tielt op bezoek
10:25 1LATa-b/MODe – didactische excursie aardrijkskunde
‘bebouwing en bevolking’ (Tielt)
11:15 4HWEa-b-c/ECO4a-b/ECO5/GRI/GRL – musical 40-45 (Puurs)
13:30 zesde leerjaar basisschool Egem op bezoek
19:30 schoolraad
19:30 infomoment uitwisseling Oldenzaal
Vr. 08/02 >>>> uitwisseling Erasmus+ voor 17 vijfdejaars (Lyon, t.e.m. 14/02)
08:25 1LATc-e – didactische excursie aardrijkskunde ‘bebouwing en
bevolking’ (Tielt)
11:15 4WETa-b-c/LAT5a-b/LAT4 – musical 40-45 (Puurs)
13:25 1MODb – bezoek aan de bib van Tielt
Di. 12/02 08:25 zesdes – projecten
08:25 1MODa-b – didactische excursie aardrijkskunde ‘bebouwing
en bevolking’ (Tielt)
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Wo. 13/02
Do. 14/02
Ma. 18/02
Di.

19/02

Wo. 20/02

Do. 21/02
Vr.

22/02

Ma. 25/02

Di.

26/02

Wo. 27/02

Vr.

01/03

13:25 1LATa/MODc-d – didactische excursie aardrijkskunde
‘bebouwing en bevolking’ (Tielt)
08:25 Griekse voormiddag voor alle leerlingen Grieks van het tweede
tot en met het zesde jaar
13:30 zesde leerjaar basisschool De Kiem Ruiselede op bezoek
16:30 eerste graad – floorbal (De Ponte)
08:25 5EMTa/EWIa-b – ondernemer voor de klas
13:30 zesde leerjaar basisschool Sint-Elooi Wingene op bezoek
08:20 6EMT/EWI – didactische dagexcursie economie (Barco en
Hangar K, Kortrijk)
08:25 3ECO4/ECO5 – dag van de economie
08:25 4ECO4/ECO5, 5EMT/EWI – dag van de economie (Tielt en
Zeebrugge)
13:30 zesde leerjaar basisschool Marialoop op bezoek
09:00 zesde leerjaar basisschool Het Spoor Tielt op bezoek
11:10 eerstes en zesdes – peter- en meteractiviteit:
gezelschapsspellen
16:00 infomoment buitenlandse reizen Stockholm en Madrid
19:00 zesdes – infoavond hoger onderwijs met oud-leerlingen
13:25 6EMTa – ondernemer voor de klas
20:00 tweede Bronquiz (volzet)
08:25 5EMT/EWIa-b – infosessie sociale zekerheid
10:25 4HWEa-b-c – infosessie studentenarbeid
11:15 4GRI/GRL/LATa-b – infosessie studentenarbeid
12:05 solidaire maaltijd ten voordele van Banglabari
16:30 jongens vierde, vijfde en zesde jaar – handbal (De Ponte)
>>>> selectie vijfdes – European Youth Parliament (Luik, t.e.m.
01/03)
08:25 zesdes – projecten
12:00 1MODf – uitwisseling Thijcollege Oldenzaal (t.e.m. 01/03)
13:00 Junior Olympiade Natuurwetenschappen
14:00 infosessie voor zesdeklassers basisonderwijs en hun ouders
17:00 infosessie voor zesdeklassers basisonderwijs en hun ouders
20:30 kardinaalsbeker volleybal meisjes
>>>> complimentendag
08:25 6EMTb/EWI – ondernemer voor
de klas

KROKUSVAKANTIE
Zaterdag 2 maart – zondag 10 maart
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WIJZIGINGEN BUSLIJN 15 VANAF 1 FEBRUARI
De Lijn meldt dat er vanaf vrijdag 1 februari op schooldagen een extra rit ingezet
wordt op lijn 15 Gent-Drongen-Nevele-Poeke-Ruiselede-Tielt. De extra rit zal ’s morgens om 7.30 uur vertrekken aan Lotenhulle Guldensporenplein en om 7.59 uur aankomen aan Tielt station perron 3.
De rit op lijn 15 Tielt-Ruiselede-Poeke-Nevele-Drongen-Gent die ’s avonds om 16.25
uur vertrekt aan Tielt station perron 3, vertrekt vanaf 1 februari op schooldagen (uitgezonderd woensdag) 10 minuten later. Door de rit aan het station te laten vertrekken om 16.35 uur, heeft deze bus een doortocht aan de scholen rond 16.40 uur.

STUDIEKEUZE HOGER ONDERWIJS
Over enkele maanden zetten de zesdejaars een
punt achter hun secundaire schoolcarrière en
maken ze de overgang naar het hoger onderwijs. Om hen te begeleiden bij het maken van
hun studiekeuze maken we gebruik van het ‘Columbustraject’. Dit is een onlinetool, ontwikkeld door de Vlaamse Universiteiten en
de Hogescholenraad, die leerlingen doet ontdekken waar het bij het maken van een
studiekeuze echt om draait: zoeken naar wie je bent, wat je drijft, wat je al kan en
wat je nog wil kunnen. Via de Columbusroute krijgen leerlingen de ruimte en de tijd
om hun horizon te verruimen en stap voor stap de weg te ontdekken die bij hen past.
Sommige zesdes maakten op woensdag 30 januari reeds kennis met Columbus, de
andere klassen komen op woensdag 6 februari aan de beurt.
We organiseren ook een infoavond op donderdag 21
februari om 19.00 uur. Oud-leerlingen zullen uitleg
geven over de opleiding die zij volg(d)en en over de
daarop aansluitende beroepsmogelijkheden. Op vrijdag 29 maart verwelkomen we vanaf 16.15 uur ouders en leerlingen om de geplande keuzes te bespreken op een oudercontact.

HOUSEWARMING >>>>>>>>>>
Om het Peer-Supportlokaal te promoten komt er een
maandelijks een activiteit. De Peer Supporters starten met een housewarming op maandag 11 februari.
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GRIEKSE VOORMIDDAG
Op woensdag 13 februari nemen alle leerlingen die
Grieks studeren deel aan de Griekse voormiddag. Tijdens
deze voormiddag doorlopen de leerlingen een viertal
verschillende activiteiten: van koken tot raadsels oplossen, van denkwerk tot doewerk. De afbeelding licht een
tipje van de sluier over het thema van dit jaar. Het wordt
opnieuw een gevarieerde en inspirerende alternatieve
voormiddag gebaseerd op de wondere Griekse verhalenrijkdom. De Griekse voormiddag wordt beëindigd met een overheerlijke Griekse lunch.

WETENSCHAPSDAG
Tijdens de wetenschapsdag voor de leerlingen
van 3WET op dinsdag 22 januari stond de
vraag naar leven op de planeet Mars centraal.
Dat gebeurde naar aanleiding van actuele
onderzoeken over reizen naar en leven op de
rode planeet (NASA, Elon Musk, Mars One …).
De leerlingen bekeken eerst de film ‘The Martian’ en onderzochten dan door
allerhande experimenten biologie en fysica de verschillen tussen leven op aarde en
leven op Mars. In het vak chemie deden de leerlingen een opdracht rond overleven
op Mars. In de namiddag was er nog een wetenschapsshow.

INTERSCOLAIR SMASHVOLLEY
Vier Tieltse secundaire scholen namen op
donderdag 24 januari deel aan het smashvolleytornooi in sporthal De Ponte, de derde
tijdensschoolse sportactiviteit voor leerlingen van de eerste graad.
Onze school vaardigde liefst vier ploegjes af
die het bovendien voortreffelijk deden. Twee
ploegen slaagden erin om op het podium te
eindigen. Leonie Maes (1LATd) en Nanou
Vandaele (1LATe) werden derde. Matthias Ide (2MODe) en Simon Lannoo (2MODe)
mochten het tornooi op hun naam schrijven. Hartelijk dank aan alle deelnemers!
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OLYMPIADENIEUWS
Op woensdag 23 januari was er de eerste ronde van de Vlaamse fysicaolympiade.
Van de in totaal 2542 deelnemers uit 256 verschillende scholen mogen er 357 (14%)
door naar de tweede ronde. Van de 27 Bronners die deelnamen wisten er zich 6 (22%)
te plaatsen voor ronde twee. Het gaat om Thibaut Braekevelt (6WEW8), Lander
Cortvriendt (6WEW8), Rune Delameilleure (6WEW8), Lotte Van Loo (6WEW8), Matthieu Vander Linden (6WEW8) en Jean Vervelghe (6WEW8). Proficiat en dank je wel
aan alle deelnemers!

TOP TEAM STARTERSSPEL
Top Team bedrijfssimulaties staat voor spelend leren
ondernemen en worden momenteel met veel succes
toegepast in honderden Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten. Ook onze leerlingen uit het
tweede, derde en vierde jaar die SEI of economie als
hoofdvak hebben, namen op vrijdag 25 januari deel aan dit project.
Elk team kreeg als opdracht een aantal strategische beslissingen te nemen over hun
bedrijf. Hoeveel vertegenwoordigers werven we aan? Hoeveel geven we uit aan reclame, verkooppunten en marktonderzoek? Maken we geld vrij voor duurzame innovatie en om onze werknemers te motiveren? Tegen welke prijs brengen we ons product op de markt? Hoeveel stuks zullen we produceren? Zijn er leningen nodig?
Allemaal zaken waarover ook in het echte leven nagedacht moet worden en die dus
een mooie simulatie vormen van hoe het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat.
De winnaars van het bedrijfsspel ontvingen elk een bioscoopticket.

SNEEUWPRET 2019
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