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We hebben een berenkoud, winters weekend achter de rug, maar we kunnen alweer onze 
hoop op een witte Kerst opbergen als we de weersvoorspellingen mogen geloven. En dat 
doen we, want we weten dat Frank De Boosere en de zijnen wel weten waar ze mee bezig 
zijn. 

We laten het echter niet aan ons hartje komen en kijken halsreikend uit naar de 
kerstvakantie. We gaan genieten van de rust die de vakantie brengt en ook van de 
warmte en gezelligheid van de feestdagen. De lekkere kalkoen, de lelijke kersttruien,  de 
blinkende kerstballen, de ontroerende nieuwjaarsbrieven, de knallende 
champagnekurken, de obligate drie kussen,  de cadeautjes met grote strikken, … zullen 
allemaal weer de revue passeren, terwijl wij van oud naar nieuw gaan. We ronden een jaar 
af en kijken uit naar alles wat het nieuwe jaar ons te bieden  heeft.  

In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat er in de laatste weken van het jaar reilde en 
zeilde op onze school. Veel leesplezier en alvast onze allerbeste wensen voor 2019! 
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WIJ DOEN MEE! 

Als TSO-BSO school willen we meer dan enkel onze leerlingen voorbereiden op een 
beroep en/of verdere studies. We proberen samen met de leerkrachten en de 
leerlingen aandacht te hebben voor andere aspecten. 

Gezonde(re) school 

Twee schooljaren geleden hebben we als school de stap gezet naar een gezonde(re) 
school door alle frisdrank in de automaten te vervangen door allerlei soorten water 
en een aantal sessies van start to run te organiseren na schooltijd. De leerlingen van 
de 3de graad STW gaven bovendien een gezondheidskrantje uit waarin ze onze 
leerlingen en leerkrachten tips gaven omtrent gezonde voeding en beweging. 

Afgelopen jaar hebben we aan deze acties een vervolg gebreid door onze leerlingen 
en leerkrachten te overtuigen om met de fiets en/of te voet naar school te komen. 
Enerzijds is deze optie in het drukke Asse vaak de snelste manier om naar school te 
komen. Bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat  leerlingen en leerkrachten 
die voor schooltijd 30 minuten bewegen zich beter kunnen concentreren.  

Nette, milieuvriendelijke school 

Dit schooljaar willen we samen aandacht geven aan een nette schoolomgeving en de 
invloed van afval op het milieu. Dagelijks zien we blikjes, papiertjes, ... rondslingeren 
in de school. Samen produceren we een berg afval, die niet altijd in de voorziene 
vuilbakken raakt. Door steeds opnieuw leerlingen daarop aan te spreken, hopen we 
hen bewust te maken dat iedereen het verschil maakt!  

Als extra actie organiseren we op onze school vanaf 1 december 2018 een ophaalpunt 
voor lege batterijen. Leerlingen kunnen hun lege batterijen afgeven aan het 
leerlingenloket en wij zorgen ervoor dat ze door Bebat gerecycleerd worden.  
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ER KOMT SCHOT IN DE ZAAK! 

Met een beetje fantasie komt onze nieuwe sanitaire blok stilaan uit de grond 
gerezen. De bouwvakkers trotseren de kou en werken ijverig verder aan de 
kelder onder onze nieuwe toiletten. De betonnen wanden van de kelder 
zijn  al gestort en de laatste week werd er verder gewerkt aan de trappenhal 
die de nieuwbouw zal verbinden met de bestaande B-blok. Je kan de 
vooruitgang van onze bouwwerken ook steeds volgen op de Facebook-
pagina van de school. De komende maanden zal er steeds minder en minder 
fantasie nodig zijn om het nieuwe gebouw te zien verschijnen! 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPROKKELS UIT DE 
LERAARSKAMER  I 
 

Zeggen dat onze LO-leerkrachten 
bulken van het sporttalent is een  
open deur intrappen. Niets nieuws 
dus onder de zon, zullen jullie 
denken. Wat wel nieuw is, is dat ze 
dat talent bundelden met dat van de  
leerkrachten van de middenschool 
en campus Walfergem om mee te 
strijden om de winst in een 
leerkrachtenvolleybaltornooi. Nog 
meer nieuws is dat ook Mevr. Van 
Rode van het secretariaat uitpakte 
met haar sportief talent én dat het 
team van de Sint-Martinusscholen 
hoge ogen gooide. Het moest pas in 
de finale nipt de duimen leggen voor 
de concurrentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS OP JE RESULTATEN! 

 

Wij lanceren met plezier een nieuw trendy werkwoord. 
Dat werkwoord is ‘opplussen’, naar analogie met het 
jullie allen bekende ‘oppimpen’. Plus op je resultaten!  
Het had een slogan kunnen zijn voor één van de acties 
van ons intussen befaamde PLUS-team. Tijdens de 
examens zorgen zij er immers voor dat je als leerling in 
de namiddag kan studeren op school. Ze voorzien een 
stille ruimte waar je met medeleerlingen verbonden bent 
aan hetzelfde lot: studeren. Als je wil, kan je ook hulp 
vragen aan de leerkrachten met toezicht. En ja, het 
werkt! De meeste leerlingen moeten, na een beetje 
aarzelen, toch toegeven dat er meer concentratie en 
vooral ook minder afleiding is dan thuis. Op het 
hoogtepunt, de namiddag vóór het proefwerk wiskunde, 
waren er zelfs twee lokalen nodig om al onze studerende 
leerlingen van een plaatsje te kunnen voorzien. Als je de 
weg nog niet gevonden hebt en je examenresultaten nog 
wat wil opplussen, zorg dan dat je er als de kippen bij 
bent bij de volgende examenreeks! 
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SPROKKELS UIT DE 
LERAARSKAMER  II 

Jullie mochten hier al meermaals lezen 
dat we naast sportief ook veel muzikaal 
talent in ons lerarenkorps hebben 
zitten. Afgelopen weken gaven  
mevrouw De Saeger en haar oudste 
dochter het beste van zichzelf in een 
heuse opera.  

 

Het opera community-project is een 
organische cross-over waarmee de 
Erasmushogeschool Brussel haar 
betekenis in de maatschappij en in het 
multiculturele Brussel versterkt. De 
hogeschool wil hiermee een band 
smeden die achtergrond, leeftijden en 
schoolpoorten overschrijdt. 
Gezamenlijk creëren zij een 
nagelnieuwe opera waarin jazz, 
klassiek en historische muziek elkaar 
afwisselen in een wervelende live 
voorstelling waar professionele 
muzikanten en solisten het podium 
delen met de bredere samenleving; 
mensen die zich aangesproken voelen 
tot de Brusselse dynamiek en haar 
Urban Challenges. 

Wij hebben hier een kleine beloning 
klaarliggen voor wie Mevr. De Saeger 
op de foto terugvindt … Veel 
zoekplezier! 

 
 

DE SLEUTEL. 

De laatste loodjes, of beter ... lessen, wegen het zwaarst. Daarom deden de 
jongens van 4BT en vooral hun leerkracht een poging om die laatste lessen 
een beetje spannender te maken. Het einde van een trimester is het ideale 
moment om eens te testen hoe goed de leerstof door de leerlingen gekend  is. 
Daarom speelde 4BT een heuse "escape room" met de leerstof van het 
afgelopen trimester. 

 

Door middel van opdrachten moesten de leerlingen lettercombinaties zoeken, 
om daarmee dan weer de correcte cijfercode te bekomen. Dat was de enige 
manier om het klaslokaal te kunnen verlaten bij het belsignaal. De sleutel lag 
namelijk in een al even indrukwekkende metalen koffer. En ja, samenwerken 
werkt, want door hun krachten te bundelen, zijn de leerlingen er 5 minuten 
voor het belsignaal in geslaagd om de fameuze sleutel te pakken te krijgen! 

 

 
 

 

DE LIEVE GOEDE SINT 

Aangezien er dit jaar op onze school 
opnieuw alleen maar brave kindertjes 
waren, vereerde de Sint onze school 
ook deze keer weer met een bezoekje. 
Alle leerlingen kregen wat lekkers  uit 
handen van de leerlingenraad. Onze 
leerlingenraad leverde een 
professionele Sint en enkele Pieten. 

Ook onze leerlingen van Voeding-
Verzorging leefden zich volledig uit. Zij 
hesen zich in mooie Zwarte Piet-outfits 
om de kleuters van ’t Pleintje te 
verrassen. Ze deden het ook veilig en 
geheel mee met de actualiteit: in gele 
hesjes! 
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BIENVENUE À PARIS!      26-28 oktober 2018 

Eindelijk! De dag van onze reis naar Parijs!  
De eerste bezienswaardigheid kenden we al, de Eiffeltoren. Vervolgens bezochten we de belangrijkste persoon van 
Frankrijk, namelijk Napoleon (zijn graf natuurlijk -). Dat was nieuw voor ons. Daarna namen we de metro naar een plein 
waar we mochten wandelen en van ons avondeten genieten, wat by the way heerlijk was! Om de dag af te sluiten, 
bezochten we het Louvre. Het was indrukwekkend om daar de mooie schilderijen te bekijken. Vooral de Mona Lisa bleef 
ons bij.  
Sharon en Guphie 5STWa 

 

 

De volgende dag werden we wakker vol goede moed en frisse beentjes. We gingen meteen van start met een levendig 
bezoek aan Père Lachaise. Daar speelden we een spelletje om het kerkhof te ontdekken. ’s Avonds brachten we het, naar 
onze mening, spectaculairste bezoek van de reis, we beklommen de Arc de Triomphe. Het uitzicht over Parijs in het donker 
was adembenemend! 

De laatste dag bezochten we in de voormiddag  Sainte-Chapelle en we bekeken de Notre Dame. In de namiddag brachten 
we een bezoek aan het Pantheon waar meneer De Meeter ons bewees dat de aarde rond is. Nadien gingen we een hapje 
eten en kwamen er speeches van de begeleiders, de ene was al wat luchtiger dan de andere. Daarna gingen we met z’n 
allen terug naar Asse.  Het was een geslaagd reisje, alleen jammer dat meneer Merckx er niet bij was.  
Arne en Lenart 5STWb 
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