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KLAAR VOOR 2019!
Geachte ouders
Wanneer deze nieuwsbrief in de bus valt, hebt u kerst allicht net achter de rug en
staat 2019 voor de deur. We schenken u alvast onze warmste gedachten.
De vele activiteiten waarover we u informeren via de maandelijkse nieuwsbrief,
onze Facebookpagina en ons schooltijdschrift Druppel/The Bronx getuigen van De
Bron als bruisende school. Ook 2019 duiken we in met de blik op vooruit en met
een open vizier. We willen het komende jaar garant blijven staan voor kwaliteitsvol onderwijs voor al onze leerlingen.
Samen met u brengen we een hoopvolle toost uit op de toekomst van onze
jeugd! We wensen hen toe dat zij mogen opgroeien in een warme, open en
tolerante samenleving waarin iedereen zorg draagt voor iedereen.
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GEZONDHEIDSWEKEN
Tijdens het tweede trimester focust De Bron traditiegetrouw op een gezonde levensstijl in de brede zin van het woord.
Tussen 14 januari en 12 maart brengen we via verschillende pedagogische acties het
belang van evenwichtige voeding, regelmatige fysieke activiteit en veilig en verantwoord gedrag onder de aandacht.

PROGRAMMA EERSTE GRAAD
EERSTE JAAR: GEZOND ONTBIJT EN BOOMBAL
De leerlingen van het eerste jaar krijgen tijdens het eerste lesuur een gezond ontbijt
voorgeschoteld. Daarop sluit een gezondheidsquiz aan.
✓ Maandag 21 januari: 1MODc-d-e-f
✓ Dinsdag 22 januari: 1LATa-b-e/MODb
✓ Donderdag 24 januari: 1LATc-d/MODa
Als bewegingsactiviteit staat voor alle eerstejaars op dinsdagvoormiddag 24 januari een boombal in sporthal De Ponte op het
programma.

TWEEDE JAAR: SEX THING EN SPINNING
Voor alle tweedejaars is er op dinsdag 12
maart de theatervoorstelling ‘Sex Thing’, gebracht door O’Kontreir.
De voorstelling speelt in op jongeren die onder druk gezet worden om seksueel getinte
beelden te maken van henzelf en die te verspreiden.
Er is ook een uurtje spinning in Fitness De Weerdt op de volgende momenten.
✓ Maandag 21 januari
08:45 – 2MODb
10:45 – 2LATa
13:45 – 2LATc
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✓ Dinsdag 22 januari
08:45 – 2GRLa-b
10:45 – 2MODe
13:45 – 2MODa

✓ Donderdag 24 januari
08:45 – 2MODc-d
10:45 – 2MODa
13:40 – 2MODc
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PROGRAMMA TWEEDE GRAAD
DERDE JAAR: DRUGSTORIES
Net als vorig jaar kiezen we voor onze derdejaars de lezing ‘Drugstories’, waarin men
informeert, doet nadenken en waarschuwt voor onverantwoord druggebruik. De lezing vindt plaats in permanentiezaal R0.02 en L0.02 op de volgende momenten.
✓ Dinsdag 19 februari
08:25 – 3ECO4b/ECO5b
10:20 – 3LAT4/LAT5a-b/GRL/GRI
13:25 – 3LAT5c/ECO4a/ECO5a

✓ Woensdag 20 februari
08:25 – 3WET
10:25 – 3HWE

VIERDE JAAR: ALCOHOLMISBRUIK
Alcoholconsulent Jasper Nullens worstelde jarenlang met
alcoholmisbruik en slaagde erin te stoppen met drinken
op de juiste manier. Hij deelt zijn verhaal in een lezing
waarmee hij wil proberen jongeren bewust te maken dat
een alcoholverslaving dichterbij staat dan men wel eens
denkt.
De lezing vindt plaats op vrijdag 15 februari.

PROGRAMMA DERDE GRAAD
VIJFDE JAAR: EHBO EN
REANIMATIETECHNIEKEN
De cursus EHBO en reanimatietechnieken
voor de vijfdejaars wordt gegeven door studenten geneeskunde (UGent). Enkele van
hen zijn oud-leerling van onze school. De cursus vindt plaats op donderdag 7 februari.

ZESDE JAAR: CRASHTEST EN GETUIGENIS VERKEERSSLACHTOFFER
Op een nog vast te leggen datum brengen de
Responsible Young Drivers voor onze zesdes
hun crashtest mee naar school.
Daarnaast is er op dinsdag 5 en donderdag
7 februari een getuigenis door een verkeersslachtoffer (Rondpunt vzw).
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AGENDA

JANUARI 2019
BELANGRIJK
In januari en februari zijn er gezondheidsweken in De Bron.
Voor gedetailleerde informatie over activiteiten verwijzen we
naar p. 2-3 van deze nieuwsbrief.
Di.

Wo.
Za.
Di.

Wo.

Do.

Ma.
Di.

Wo.
Do.

08/01 08:25 zesdes – projecten
08:25 zesdes project ‘Praxis in de esthetica’ – tentoonstelling Raoul
De Keyser en fotowandeling (Gent, SMAK)
08:25 5LMT/MWI/LWI/GWI/GRL – Junior College Taal (KULAK)
09/01 12:30 inhaalproefwerken
13/01 >>>> selectie vijfdes – uitwisseling Erasmus+ (Madrid, t.e.m.
20/01)
15/01 08:25 vijfdes – theatervoorstelling ‘Cerebriraptor’ (Theater Antigone,
Kortrijk)
08:25 6EWI/GWI/LWI – workshop ‘Acoustic Power’
10:25 6HWEa – workshop ‘Acoustic Power’
16/01 08:25 5MWE/WEW6b – workshop ‘Audacity’
12:30 inhaalproefwerken
13:00 eerste ronde Vlaamse wiskundeolympiade
17/01 >>>> 6HWEa-b – deelname aan Euroscola (Straatsburg, t.e.m.
19/01)
08:25 6MWE/LWE – workshop ‘Acoustic Power’
10:25 6EMTa – workshop ‘Acoustic Power’
14:15 6WEW6b/WEW8 – workshop ‘Acoustic Power’
21/01 08:25 5HWE/GRL/WEW6 – Uraniamobiel
22/01 08:00 o.v. zesdes project wetenschap en technologie – deelname
aan ‘Knappe Koppen Week’ (Kortrijk, Howest)
08:25 zesdes – projecten
08:25 3WET – project ‘Is er leven op Mars mogelijk?’
08:25 5EMT/LMT/MWE/LWE/WEW8/EWI/GWI/LWI/MWI – Uraniamobiel
23/01 13:00 eerste ronde fysicaolympiade
24/01 >>>> selectie zesdes – deelname aan Model United Nations
(Bilbao, t.e.m. 28/01)
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08:25
10:25
Vr. 25/01 08:25
13:25
Ma. 28/01 09:15
13:25
Di. 29/01 07:45
08:45
14:15
Wo. 30/01 09:15
13:00
Do. 31/01 08:25
09:00
09:15
09:15
10:20
13:00
13:25
13:30
Vr. 01/02 >>>>
Ma. 04/02 >>>>
Di. 05/02 08:25
09:15
10:25
14:05
14:15

6EMTb/LMT/GRL/HWEb – workshop ‘Acoustic Power’
6WEW6a – workshop ‘Acoustic Power’
3ECO4/ECO5, 4ECO4/ECO5 – Top Team Startersspel
2MOD – Top Team Startersspel
1MODf – bezoek aan de bib van Tielt
1LATa – bezoek aan de bib van Tielt
zesdes – didactische dagexcursie geschiedenis (federaal parlement Brussel en Memoriaal van Breendonk)
4HWE – inleefdag Dominiek Savio (Gits)
1LATd – bezoek aan de bib van Tielt
1MODa – bezoek aan de bib van Tielt
eerste ronde biologieolympiade
4HWE – projectdag solidariteit (bezoek aan lokale sociale organisaties)
zesde leerjaar basisschool De Wijzer Aarsele op bezoek
1LATc – bezoek aan de bib van Tielt
4WETa/LAT4 – gastspreker studentenarbeid en soc. zekerheid
4WETa-b – gastspreker studentenarbeid en sociale zekerheid
6EMTa-b/LMT/MWE – theatervoorstelling ‘Don Juan’ (Theater
Antigone, Kortrijk)
1LATe – bezoek aan de bib van Tielt
zesde leerjaar basisschool Pittem op bezoek
pedagogische studiedag (lesvrije dag voor leerlingen)
facultatieve vrije dag
6LWE/MWE/WEW8 – experimenten bio (Vives, Roeselare)
1MODc-d – bezoek aan de bib van Tielt
eerste en tweede graad – dagwerkkaart (via klaspost)
1MODe – bezoek aan de bib van Tielt
4ECO4a-b – gastspreker studentenarbeid en soc. zekerheid

OPEN TIJDENS DE VAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie is de school open op maandag 24 december en donderdag
3 januari van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kan langskomen of telefonisch contact opnemen. De directie is ook bereikbaar via debron@molenland.be.
Het VCLB van Tielt is bereikbaar op maandag 24 december in de voormiddag, op
donderdag 3 januari van 8.30 uur tot 12.00 uur en van
13.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag 4 januari van 8.30 uur
tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Nieuwsbrief De Bron
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WISSEL STUDIERICHTING/ONDERWIJSVORM
Wie van studierichting of onderwijsvorm wenst te veranderen, kan dit tot en met
maandag 14 januari. Leerlingen die willen wisselen nemen echter best vanaf maandag 7 januari een frisse start in een nieuwe klas of school.
Mogen we ouders vragen om de wijziging zo snel mogelijk door te geven aan de directie? Dat kan via debron@molenland.be of tijdens de openingsuren in de vakantie.
Zo kunnen we de nodige afspraken maken en de administratie vlot verwerken.

RAADPLEGEN SALDO BETAALKAART
Voortaan kunnen ouders opnieuw online het saldo op de
betaalkaart van de schoolmaaltijden van hun zoon of dochter controleren.
Dat kan via www.molenland.be/betaalkaarten-ksotr/saldo-controleren.html, met invoer van het unieke betaalkaartnummer. Het saldo wordt drie keer per dag (om
11.00 u., 13.30 u. en 17.00 u.) automatisch bijgewerkt.
Een historiek van de transacties kan op school opgevraagd worden. De leerlingen
kunnen op school het saldo van hun eetkaart nagaan aan de ingang van lockerzaal 1.

SCHOOLSPORT
TWEEDE TRIMESTER
Wo.
Wo.
Do.
Di.
Wo.

09/01
23/01
24/01
29/01
30/01

Wo.
Do.
Ma.
Wo.
Ma.
Wo.

06/02
14/02
25/02
27/02
18/03
20/03

>>>>
13:00
15:00
16:30
13:00
>>>>
>>>>
16:30
16:30
>>>>
16:30
>>>>
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SVS judo
kardinaalsbeker volleybal meisjes scholieren
eerste graad – interscolair smashvolley
tweede en derde graad – interscolair floorbal
kardinaalsbeker voetbal
eerste graad – SVS indoor atletiek
tweede en derde graad – SVS indoor atletiek
eerste graad – interscolair floorbal
jongens vierde, vijfde, zesde jaar – handbal
kardinaalsbeker volleybal meisjes scholieren
jongens derde graad – interscol. minivoetbal
kardinaalsbeker voetbal

Hasselt
De Ponte Tielt
De Ponte Tielt
De Ponte Tielt
De Ponte Tielt
Gent
Gent
De Ponte Tielt
De Ponte Tielt
Tielt

6

VIJFDES OP UITWISSELING NAAR MADRID
Voor Margot Marreel (5EMT), Matisse Vlaeminck (5WEW6b), Timon Boucké (5GRL),
Anouk Vanden Berghe (5GWI), Ibe Maes (5HWE), Yentl Delecluyse (5LWE), Charlotte
Vanstaen (5LWE), Tine Declerck (5WEW6a), Anna Huysman (5WEW6a), Sien
Gryspeert (5WEW6b), Timo Vandenbroucke (5WEW6b), Eline Vandenbruaene
(5WEW6b) en Andreas Maton (5WEW8) is er van 13 tot en met 20 januari een Erasmus+-uitwisselingsproject in Madrid. Samen met twee begeleidende leerkrachten
verblijven onze dertien vijfdejaars er in gastgezinnen van leeftijdsgenoten. Op het
programma staan workshops en bezoeken onder de noemer ‘Sharing roots in a common soil’. We wensen onze leerlingen een boeiende ervaring toe.

MODEL UNITED NATIONS
Achttien zesdejaars, begeleid door twee leerkrachten, nemen van
24 tot 28 januari 2018 deel aan MUN Bilbao. Het gaat om Louis
Naessens (6HWEa), Toon Vandendriessche (6WEW8), Ben De
Weerdt (6WEW8), Famke Bruggeman (6MWE), Silke Desander (6MWE), Nel Delarue
(6EMTa), Clement Deloof (6LWI), Ann-Céline Clabout (6GWI), Louis Ryheul (6HWE),
Arne Dejonckheere (6EMTa), Jana Deglas (6LMT), Parel Vanhopplinus (6EMTb), Gaetan Verbeke (6LWE), Pieter-Jan Vandevijvere (6HWEb), Lore Van Extergem (6EMTb),
Arnaud Bekaert (6EMTa), Marthe Casteele (6EMTa) en Wannes Dewulf (6WEW8).
Model United Nations simuleert de officiële United Nations debatten. De leerlingen
discussiëren en werken samen om oplossingen te vinden voor globale hete hangijzers, gebaseerd op het beleid van het land dat ze vertegenwoordigen.

DE SINT OP BEZOEK
Op dinsdag 4 december bracht de Sint een bezoek aan De Bron. Voor de leerlingen
van het eerste en het zesde jaar was er een sinterklaasontbijt als peter- en meteractiviteit. De Sint had bovendien voor al onze leerlingen en leerkrachten een smakelijk
geschenkje meegebracht.
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Ruimte voor 48 ploegen.
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