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EINDE TWEEDE TRIMESTER
Binnenkort vangt voor de leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar de
paasproefwerkenperiode aan. De briefjes voor studie en maaltijden ontving u reeds.
De proefwerken eindigen op dinsdag 2 april. Onze eerste- tot en met vierdejaars zijn
dinsdagnamiddag 2, woensdag 3 en donderdag 4 april omwille van klassenraden lesvrij.
De leerlingen van het vijfde en zesde jaar hebben voor de paasvakantie geen proefwerkenperiode en worden op woensdag 3 april volgens het normale lessenrooster
op school verwacht. Donderdag 4 en vrijdag 5 april zijn voor hen lesvrije dagen.
Op vrijdagnamiddag 5 april zijn de leerlingen van het eerste tot en met het vierde
jaar op school aanwezig voor een sponsorloop ten voordele van Banglabari vzw. De
concrete tijdstippen vindt u in onze kalender op pagina 5. Nadien is er de rapportuitreiking. Tussen 16.15 uur en 19.30 uur is er voor eerstes en derdes oudercontact met
de klasleerkracht. De uitnodiging hiervoor werd bezorgd samen met de brieven voor
maaltijden en studie in de proefwerkenperiode.
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EUROPESE E-TWINNINGPRIJS
Met trots kunnen we melden dat het
eTwinningproject 'Mars, here we come'
van de leerlingen van 3WET van vorig
schooljaar bekroond is met de Marie
Sklodowska Curie Prijs, de Europese eTwinningprijs voor
wetenschappen.
Hartelijke gelukwensen aan collega’s Els Merveillie, Lies
Catry, Lieselot Lapierre, Sophie Decruyenaere, Tine Moeyaert en Renate Ameye en uiteraard aan de betrokken
leerlingen!
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GEZONDHEIDSWEKEN
TERUGBLIK
Ook in de maand februari vonden nog enkele
activiteiten plaats in het kader van de gezondheidsweken, waarmee we het belang van gezonde voeding, voldoende fysieke activiteit en
veilig en verantwoord gedrag in de kijker willen plaatsen.
Eind februari was er voor de derdejaars de lezing ‘Drugstories’. Alcoholconsulent Jasper
Nullens sprak voor onze vierdejaars over zijn
alcoholverslaving en hoe hij er na enkele jaren in slaagde die te overwinnen. Op donderdag 7 februari gaven studenten geneeskunde van UGent, onder wie enkele oudleerlingen, onze vijfdejaars een cursus reanimatietechnieken. Na afloop ontvingen
onze leerlingen een Bewijs van inoefenen van eerste hulp. Voor de zesdejaars waren
er op dinsdag 5 en donderdag 7 februari getuigenissen van verkeersslachtoffers.

VERDER OP HET PROGRAMMA
Theatergroep O’Kontreir speelt op dinsdag 12 maart de voorstelling ‘Sex Thing’ voor
onze tweedejaars. Rotary Club Tielt biedt onze leerlingen van het vierde jaar op donderdag 21 maart de theatervoorstelling ‘TRIP’ over middelenverslaving aan. Een dag
later is er een klassikale nabespreking van de voorstelling. Na de paasvakantie komen
de Responsible Young Drivers met hun crashtest naar onze school voor de zesdejaars.

SPONSORLOOP VOOR BANGLABARI
Op vrijdag 5 april is er voor onze leerlingen van het eerste tot en met het
vierde jaar een sponsorloop ten voordele
van Banglabari vzw. De leerlingen van het
derde en het vierde jaar worden om 12.00 uur op school verwacht, de leerlingen van
het eerste en het tweede jaar om 13.30 uur.
Deze sponsorloop wordt in goede banen geleid door de leerkrachten lichamelijke opvoeding, pastorale werkgroep De Ark en het Banglabari-team. Alvast dank aan iedereen die op welke manier ook dit initiatief steunt!
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WISKUNDEOLYMPIADE
13 van de 108 leerlingen uit de tweede graad die deelnamen
aan de eerste ronde van de wiskundeolympiade gaan door
naar ronde twee op woensdag 13 maart. Het gaat om Léonie
Breyne (4LAT5b), Tobie Defoer (4WETb), Thomas Devlaminck
(3GRI), Lauren Dewulf (4LAT5b), Domien Lefranc (4GRI), Wout Schepers (3LATc),
Joppe Steyaert (4ECO5), Remi Steyaert (3ECO5b), Tine Van den Eynde (3GRI), Warre
Van den Meerssche (3LAT5c), Irina Van Holm (4LAT5b), Milan Vandekerkhove
(4LAT5b) en Ewoud Vandevoorde (4GRI).
Van de 110 derdegraadsleerlingen die in de eerste ronde deelnamen gaan er twaalf
door naar de tweede ronde: Thibaut Braekvelt (6WEW8), Leonie Devolder (5WEW8),
Maaike Dumon (6WEW8), Nicola Lahousse (6LWI), Jinte Lowie (6WEW8), Sebastiaan
Malfait (5WEW8), Lowie Ranson (6WEW6a), Guillian Richard (6WEW6a), Alexander
Scheerens (6WEW6a), Jonas Van der Meersch (5WEW8), Lotte Van Loo (6WEW8) en
Jaron Vandenbroucke (6WEW8).

VERHALEN VAN VRIENDSCHAP
Naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand (maart) 2019 met als
thema ‘vriendschap’ ging de bibliotheek van Tielt samen met onze leerlingen van 5WEW6b op zoek naar verrassende verhalen van vriendschap.
Niet elke vriendschap is een zacht roze
kussentje waarop het gezellig neervlijen is. Sommige vriendschappen zijn
solide als een blok beton. Andere vriendschappen hebben weerhaakjes en
rafelranden. Nog andere vriendschappen kennen een begin, maar ook een einde. Als
je maar diep genoeg graaft in je eigen verleden, stoot je vroeg of laat wel ergens op
een vriendschap die niet beantwoordt aan het traditionele beeld dat je over
vriendschap koestert.
Na workshops over storytelling door Sylvie Marie en over het bewerken van
geluidsfragmenten in Audacity, trokken onze leerlingen in duo’s op pad en ze
kwamen terug met twaalf hartverwarmende audioverhalen. Wie benieuwd is naar
deze boeiende verhalen kan ze beluisteren op www.verhalenvanvriendschap.be.
Heel warm aanbevolen!
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AGENDA

MAART 2019
Di.

Wo.
Do.

Vr.
Ma.
Di.

Wo.
Do.

Vr.

Za.
Ma.

Di.
Wo.

12/03 07:40 1LATe/MODa-c-d-e-f – didactische daguitstap geschiedenis en
godsdienst (Brussel)
08:20 6GRL/LWE/LWI/LMT – bezoek politierechtbank en correctionele rechtbank van eerste aanleg (Brugge)
09:15 GOS | tweedes – theatervoorstelling ‘Sex Thing’ (Europhal)
13:00 derdes – theatervoorstelling ‘Tsjick’ (CC Gildhof)
13/03 12:00 tweede ronde Vlaamse Wiskundeolympiade
14/03 07:40 1LATa-b-c-d/MODb – didactische daguitstap geschiedenis en
godsdienst (Brussel)
08:00 Pi-dag
08:25 5GRL/LWE/LWI/LMT – bezoek politierechtbank en correctionele rechtbank van eerste aanleg (Brugge)
15/03 08:45 zesdes – honderd dagen
18/03 16:30 jongens derde graad – interscolair minivoetbal (De Ponte)
19/03 08:25 zesdes – projecten
08:25 vierdes – algemene infosessie ‘Wat na de tweede graad?’
08:25 3ECO4a/ECO5a – gastspreker over ondernemerschap en marketing
10:25 eerste en tweede graad – dagwerkkaart (via klaspost)
20/03 12:00 kardinaalsbeker volleybal meisjes
21/03 12:30 tweedes – kangoeroewedstrijd wiskunde
13:30 GOS | vierdes – theatervoorstelling ‘TRIP’ (CC De Wissel,
Zwevezele)
22/03 08:25 4WETc – klassikale bespreking voorstelling ‘TRIP’
10:25 4ECO4a-b/HWEa-b-c/ECO5 – klassikale bespreking ‘TRIP’
13:25 4LAT5a-b – klassikale bespreking voorstelling ‘TRIP’
14:15 4WETa-b/GRI/GRL/LAT4 – klassikale bespreking ‘TRIP’
23/03 >>>> selectie vijfdes – uitwisseling Erasmus+ in Tielt (t.e.m. 30/03)
25/03 08:25 2GRL/LAT – eerste proefwerkdag
08:25 5EMT/EWI – gastspreker over sociale zekerheid
13:25 1LAT en tweedes – eerste namiddagstudie
26/03 08:25 1LAT en 2MOD – eerste proefwerkdag
13:25 1MOD – eerste namiddagstudie
27/03 08:25 1MOD, 3GRL, 4GRL – eerste proefwerkdag
13:25 derdes en vierdes – eerste namiddagstudie
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Do. 28/03 08:25
Vr. 29/03 08:25
10:25
16:00
Ma. 01/04 13:00
Di. 02/04 08:25
08:25
08:25
09:45
13:00
Wo. 03/04 >>>>
>>>>
Do. 04/04 >>>>

Vr.

>>>>
05/04 12:00
13:30
16:15

3 en 4ECO/LAT/GRI/HWE – eerste proefwerkdag
3 en 4WET – eerste proefwerkdag
vijfdes en zesdes – dagwerk- en attitudekaart
oudercontact voor zesdejaars
5MWE/LWE/WEW8 – Innovation Lab: STEM-projectdag
5WEW6a – Innovation Lab: STEM-projectdag
zesdes – projecten
zesdes project Tweede Wereldoorlog – gastcollege ‘Regio Tielt
in de vuurlinie’
6WEW6b/WEW8 – ontmoeting met leerlingen uit de Italiaanse
eTwinningpartnerschool (Brugge)
5WEW6b – Innovation Lab: STEM-projectdag
eerstes, tweedes, derdes en vierdes – klassenraden (lesvrije
dag voor de leerlingen)
groep zesdes – meerdaagse studiereis Rome (t.e.m. 09/04)
groep zesdes – meerdaagse studiereis Madrid (t.e.m. 09/04)
en Stockholm (t.e.m. 07/04)
alle leerlingen – klassenraden (lesvrije dag)
derdes en vierdes – sponsorloop ten voordele van Banglabari
vzw, gevolgd door rapportuitreiking
eerstes en tweedes – sponsorloop ten voordele van Banglabari
vzw, gevolgd door rapportuitreiking
oudercontact voor eerste- en derdejaars (tot 19.30 uur)

PAASVAKANTIE
zaterdag 6 april – zondag 21 april
Ma. 22/04 >>>> Paasmaandag (lesvrije dag)
Di. 23/04 07:45 5WEW6a/WEW8/LWE – didactische dagexcursie geschiedenis
(Zonnebeke en Passendale)

PEER SUPPORT
Op maandag 11 februari hielden onze Peer-Supportleerlingen van Talk2Me een housewarming
van hun lokaal op de tussenverdieping in de centrale hal. Leerlingen die nood hebben aan een
luisterend oor van een medeleerling kunnen elke maandagmiddag in dit lokaal terecht bij iemand van de Talk2Me-ploeg. Hartelijk dank aan de ouderraad om in dit
project te geloven en voor het budget om het lokaal zo mooi te kunnen inrichten!
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STUDIEREIZEN ZESDEJAARS
Van woensdag 3 tot dinsdag 9 april trekken 18 leerlingen
met twee begeleiders naar de 'Eeuwige Stad', Roma. Op
het programma staan bezoeken aan het Colosseo, Foro
Romano, Pantheon, de Sint-Pietersbasiliek en de Vaticaanse Musea. Een dag richting
zee om Romes oude haven - Ostia Antica - te verkennen hoort er ook bij. De laatste
dag trekken ze met de fiets naar de befaamde Via Appia Antica en de christelijke catacomben buiten Romes stadspoorten. De polsslag van Rome voelen ze aan de Trevifontein, de Spaanse Trappen en in de authentieke wijk Trastevere met zijn smalle
steegjes en vele ristoranti.
Van donderdag 4 april tot en met zondag 7 april bezoeken 48 zesdejaars en vijf leerkrachten de charmante stad
Stockholm, de warmste stad van Scandinavië. Het Venetië van het noorden geniet al eeuwen een internationale
uitstraling. De bruisende wereldstad is op veertien eilanden gebouwd en dat geeft haar een aparte sfeer. Tijdens deze citytrip wandelt de
groep door sfeervolle parken en naar magnifieke uitzichtpunten, bezoekt ze boeiende musea en andere historische highlights. Ten slotte mag een verrassende boottocht tot aan de scherenkust niet ontbreken.
70 leerlingen verkennen Madrid van donderdag
4 tot en met dinsdag 9 april. Samen met zeven
leerkrachten zullen zij er de rijke geschiedenis
van deze koninklijke stad ontdekken. Grote boulevards, indrukwekkende gebouwen
en een brede waaier aan cultuur, sport, natuur, ontspanning, shopping en gastronomie wisselen elkaar af in een goed gevuld programma. Een daguitstap op zaterdag
naar de stad Segovia en op maandag naar het historische Toledo met zijn indrukwekkende kathedraal zorgen voor nog meer variatie.

PROGRAMMA 100 DAGEN
Op vrijdag 15 maart vinden onze zesdejaars hun laatste honderd dagen in het secundair onderwijs. We bieden hen graag het volgende programma aan op school:
08:40 – opwarmer in de gymzaal
09:05 – ontbijt in het restaurant
10:45 – sportieve uitdaging
11:55 – receptie
13:15 – middagmaal in het restaurant
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13:45 – verkleedpartij en fotoshoot
14:30 – show
15:50 – leerlingen vertrekken naar Hulstplein
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UPDATE E-TWINNING
✓ Het eTwinningproject waarbij 2MODf samenwerkt met leerlingen uit onze partnerschool in het Nederlandse Oldenzaal is afgerond. Met de wiskunde die ze kennen uit de lessen maakten onze tweedejaars tekeningen volgens het principe van
Escher. De Nederlandse leerlingen maakten er een metamorfose van. Het eindresultaat is te vinden op YouTube en op de Twinspace van het project.
✓ In het derde jaar loopt het eTwinninproject op
zijn einde. Gebaseerd op het idee van NASA om
een rover te bouwen om Venus te exploreren,
ontwikkelden onze leerlingen van 3WET samen
met hun partners uit Zweden een wagentje dat
mechanisch aangedreven wordt. Je kan het project volgen op de Twinspace. De leerlingen legden
in de informaticales de laatste hand aan het maken van filmpjes om onze school,
stad en ons land voor te stellen. Over die filmpjes maken ze ook nog een Kahootquiz voor hun Zweedse partners.
✓ Het project ‘Hit the ball’ waarbij leerlingen van
6WEW6a samen met Franse en Italiaanse leeftijdsgenoten experimenteren rond balsporten zit
op kruissnelheid. Onze leerlingen schreven het
protocol voor het experiment dat ze intussen
reeds uitvoerden in de L.O.-les. De analyse van de
experimenten gebeurt in een ‘circular way’: de
Italianen analyseren de filmpjes van onze leerlingen en de Fransen noteren de besluiten. De
Fransen analyseren op hun beurt de Italiaanse
filmpjes en onze leerlingen werken de besluiten
uit. Tot slot analyseren onze leerlingen de Franse filmpjes en zorgen de Italianen
voor de besluiten.
✓ De leerlingen van 6WEW6b en 6WEW8 werken
voor een eTwinningproject samen met leeftijdsgenoten uit Cesena in Italië aan een project rond
veiligheid in auto’s. In overleg met hun Italiaanse
partners bedachten onze leerlingen een experiment over botsingen (impact van airbags, kreukelzones, massa) waarbij de theorie van de wetten van Newton wordt gebruikt. De Italianen brengen bovendien een bezoek aan
ons land. Op dinsdag 2 april gidsen onze leerlingen hen door Brugge.
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ERASMUS+
Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 maart verwelkomen we de
uitwisselingspartners uit Lyon en Madrid op onze school. De projectweek kreeg de
titel ‘The broaden horizons challenges’. Op het programma staan onder andere een
verkenning van het centrum van Tielt, een officiële ontvangst door het stadsbestuur
in Huis Mulle de Terschueren, workshops over propaganda, toerisme en klimaat,
kolonisatie en bioplastic. Alle deelnemers brengen bovendien een bezoek aan het
vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren. De 30 buitenlandse partners verblijven in de
gastgezinnen van onze betrokken vijfdejaarsleerlingen. We wensen iedereen een
boeiende uitwisselingservaring toe.

DAG VAN DE ECONOMIE
Op dinsdag 19 februari was er in samenwerking
met Unizo een ‘Dag van de economie’ voor onze
leerlingen van de tweede en derde graad die de
studierichting economie volgen. De leerlingen van
het derde jaar brachten in samenwerking met
Howest Kortrijk hun ondernemerstalenten in
kaart en bezochten wielenfabrikant Vulkoprin en kunststofplatenfabrikant Covestro
in Tielt. De vierdes en vijfdes gingen in een workshop op zoek naar de ‘gaten in de
markt’ en werkten een businessplan uit. Ze brachten bovendien een bezoek aan het
bedrijf Noordzee Drones in Zeebrugge. De zesdejaars maakten bij Barco kennis met
vooruitstrevende toepassingen voor virtual-realityprojectoren, medische beeldvorming, entertainment en het bedrijfsleven. In Hangaar K, een cocreatiehub voor
starters, groeiers en gevestige ondernemingen in Kortrijk, ontwikkelden ze een
promotiefilmpje voor een nieuw product.

TWEEDE BRONQUIZ
Op vrijdag 22 februari organiseerden enkele
leerkrachten en de ouderraad ten voordele van
Banglabari vzw de tweede editie van de Bronquiz. Naast collega’s, leerlingen en ouders hadden zich ook dit jaar heel wat oud-leerlingen ingeschreven. Uiteindelijk kaapte ‘De winkel van sinkel’ de eerste prijs weg, voor ‘Damiaan en zijn ontbindende vrienden’ en ‘U misschien?’. De eerste dertien ploegen
mochten rekenen op een mooie attentie.
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