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DE BRON GAAT OPNIEUW EUROPEES
Ook dit jaar trekt De Bron voluit de Europese kaart. We bieden onze leerlingen verschillende projecten aan waarmee ze hun Europese grenzen kunnen verleggen.
 De leerlingen van 1LATd werken in het kader van Buurklassen een heel schooljaar
lang samen met leerlingen van het Thijcollege in Oldenzaal. In het tweede trimester komen de Nederlanders op bezoek in De Bron. Onze leerlingen vertoeven van
17 tot 19 april in Oldenzaal, waar ze in gastgezinnen zullen verblijven.
 Naast dit Buurklassenproject lopen er e-Twinningprojecten die leerlingen toelaten om vanop afstand
samen te werken met leeftijdsgenoten uit Europese
landen. De leerlingen van 6WEW6-8 werken samen
met leeftijdsgenoten uit Italië en Portugal aan een
project met als titel “The Science of Interstellar: learning the modern science with a movie”. Het project
waarrond de leerlingen van 3WET samenwerken met hun partners uit Italië heet
“Mars, here we come”. In latere nieuwsbrieven volgt meer informatie.
 Toon Rebry (6HWE) verblijft nog tot 11 november in Lyon. Zijn uitwisselingspartner, Léa Pater, komt in januari en februari naar ons land. Op dezelfde manier is de
Madrileense Celia Sanchez Staelenhoef momenteel bij ons te gast. Haar uitwisselingspartner, Jolien Maes (6MWE), verblijft begin volgend jaar bij haar in Madrid.
 Van 18 tot en met 24 november nemen 29 vijfdejaars deel aan een Erasmus+uitwisselingsproject in Lyon (meer info op pagina 3).
 Tien zesdejaars en twee begeleidende leerkrachten trekken van 25 tot 28 januari
2018 naar Bilbao om deel te nemen aan Model United Nations in Bilbao.
 Enkele derdegraadsleerlingen worden afgevaardigd naar het Europese Jongerenparlement waar ze met leeftijdsgenoten discussiëren over Europese thema’s.
Collega’s Tine Moeyaert en Els Merveillie volgen kort voor de paasvakantie in Lissabon een internationale cursus ‘Diversity in education’. Collega Joke Vangheluwe
steekt in de week van 1 mei in Lissabon haar licht op over ‘Non-Formal Learning’.
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INFORMATIE EN COMMUNICATIE
“Wanneer gaan we naar het toneel? Wanneer is er die excursie? Wat is de bestemming van onze schoolreis?” Het zijn vragen die elk jaar opnieuw de kop opsteken. We
hebben op school heel wat middelen ter beschikking om onze leerlingen en hun ouders goed te informeren over het reilen en zeilen in De Bron.

Voor ouders en leerlingen is er maandelijks deze nieuwsbrief: naast de maandkalender vind je er informatie over voorbije en toekomstige activiteiten. De nieuwsbrief
bevat ook tal van belangrijke mededelingen.
Klassenleerkrachten en vakleerkrachten communiceren met de ouders vooral via de
schoolagenda en de rapporten.
Op dinsdag en vrijdag is er regelmatig klaspost. De leerlingen krijgen brieven mee
met uitleg over activiteiten allerhande.
Aan het einde van elk trimester is er ook een tweeledig schooltijdschrift: het eerste
deel heet ‘Druppel’ en het tweede deel, dat voor de leerlingen van de derde graad is
bestemd, draagt de naam ‘The Bronx’ en wordt door de zesdejaars van het project
‘Verschreven glorie’ opgesteld.
De leerlingen raadplegen best elke dag even de infoschermen op school. Ze kunnen
er lezen of er een speciale activiteit gepland staat die dag, of een leerkracht afwezig
is en of er dringend nieuws is.
Om door het bos de bomen nog te kunnen zien krijgen de leerlingen van de eerste
graad een extra geheugensteuntje door middel van het tweewekelijkse Flash-magazine dat in het klaslokaal opgehangen wordt. Het document, dat gedrukt wordt op
felgekleurd papier, bevat naast een kalender ook een taaltip en een zorgtip.
Iedereen kan terecht op onze website, www.debrontielt.be, voor data en informatie
over belangrijke beslissingen die getroffen werden, sportkalender, initiatieven van
alle mogelijke werkgroepen op school enz. Je vindt er ook foto’s van de sportdagen,
excursies, lezingen en activiteiten op school. Wie heel dicht op het Bronnieuws wil
zitten, kan ons volgen en liken op Facebook!

CONTACT
Met vragen of mededelingen kan je steeds terecht aan het onthaal (051 42 49 00).
Van daaruit formuleert men een antwoord of brengt men je in contact met de bevoegde persoon. Als alternatief is er debron@molenland.be of het contactformulier
op onze website (www.debrontielt.be, rubriek ‘contact’).
Nieuwsbrief De Bron

2

UITWISSELING ERASMUS+
Van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 november nemen liefst 29 vijfdejaars deel aan het uitwisselingsproject Erasmus+ met onze partnerschool Cité Scolaire Internationale De Lyon. Onze leerlingen zullen er in gastgezinnen
verblijven en worden begeleid door collega’s Gertjan Monteyne, Mieke Vangansbeke
en Gudrun Verhelst. De Belgen en de Fransen zullen samenwerken rond het thema
‘inclusie’. De Lyonezen brengen in de week voor de krokusvakantie hun tegenbezoek
aan De Bron.
De deelnemers van De Bron zijn Marie Lemey (5EMTa), Lise Maenhout (5EMTa), Parel Vanhopplinus (5EMTb), Julie Vanoosthuyze (5EMTb), Victor Desmet (5GRL), Lise
Boldens (5HWEa), Mattis Braet (5HWEa), Sara Couvreur (5HWEa), Suzanne Deneweth (5HWEa), Ranya Safraoui (5HWEa), Caitlin Scherrens (5HWEa), Cato Defoer
(5LMT), Jana Deglas (5LMT), Marthe Casteele (5LWE), Pharaïlde Jansseune (5LWE),
Ella Beke (5LWI), Amaryllis Hollevoet (5LWI), Marie Vankeirsbilck (5LWI), Famke
Bruggeman (5MWE), Silke Desander (5MWE), Marieke Dewulf (5MWE), Manu Bonte
(5WEW6a), Kaat Clinckemaillie (5WEW6a), Liesl De Keyzer (5WEW6a), Fien Demaecker (5WEW6a), Margot Vandenberghe (5WEW6a), Luka Trio (5WEW8), Lotte Van Loo
(5WEW8) en Marthe Vergote (5WEW8).

VEILIG ROND EN OP WEG NAAR SCHOOL
We herhalen het bericht uit de nieuwsbrief van augustus. Mogen we ouders vragen om hun kind(eren) niet af te zetten
op het voetpad en zebrapad vlak voor de
school, evenmin als vlak voor de schoolpoort met toegangsweg? Dit veroorzaakt
opstoppingen en creëert gevaarlijke situaties, in het bijzonder voor voetgangers en
fietsers. Er zijn even verderop verkeersluwe plaatsen waar kinderen uit de wagen
kunnen stappen en op een veilige manier verder naar school kunnen wandelen (bv.
Felix D’Hoopstraat en Rameplein). Boetes voor dit soort overtreding zijn niet min.
We willen leerlingen die met de fiets naar school komen, met aandrang vragen om
te controleren of hun fiets goed uitgerust is. Check voor- en achterlicht, reflectoren,
bel en dergelijke. Zeker nu het dagelijks vroeger donker wordt, is een verkeersveilige
fiets geen overbodige luxe! In de loop van november komt de lokale politie bovendien op fietscontrole. Een verwittigd man of vrouw is er twee waard!
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AGENDA

NOVEMBER 2017
Ma. 06/11 10:25
11:15
13:25
14:15
Wo. 08/11 08:25
Do. 09/11 13:25
14:15
15:05
Ma. 13/11 13:25
Di. 14/11 08:25
Wo. 15/11 08:25
08:25
Do. 16/11 19:30
Za. 18/11 >>>>
Wo. 22/11 08:25
Do. 23/11 08:25
09:15
13:25
Ma. 27/11 20:00
Di. 28/11 08:25
Do. 30/11 10:25
13:25
Vr. 01/12 10:25

2MODb – tweede les ‘Leren leren’
2GRLa/LATa-b – tweede les ‘Leren leren’
2LATc – tweede les ‘Leren leren’
2MODd-e – tweede les ‘Leren leren’
1MODc – medisch toezicht (VCLB)
2MODf – tweede les ‘Leren leren’
2MODa – tweede les ‘Leren leren’
2GRLb-c – tweede les ‘Leren leren’
2MODc – tweede les ‘leren leren’
zesdes – projecten
1MODd-e – medisch toezicht (VCLB)
zesdes – infosessie hoger onderwijs
schoolraad
Erasmus+-uitwisselingsproject van 29 vijfdejaars met CSI
Lyon (tot en met zaterdag 24 november)
1MODf – medisch toezicht (VCLB)
6EMTa/MWI/LMT – ‘Theater in de klas’ (door NT Gent)
6EWI/GWI/LWI – ‘Theater in de klas’ (door NT Gent)
6HWE – ‘Theater in de klas’ (door NT Gent)
ouderraad
zesdes – projecten
2GRL/LAT/MODb – auteurslezing door Marc De Bel
2MODa-c-d-e-f – auteurslezing door Marc De Bel
dagwerkkaart voor alle leerlingen

AUTEURSLEZING VOOR TWEEDEJAARS
Op donderdag 30 november verwelkomen we jeugdauteur Marc De Bel op school. In 2017 werd hij ereburger van Kruishoutem. Momenteel werkt hij aan een
nieuw boek. Zijn eerste, Het ei van Oom Trotter, publiceerde hij in 1988. Verschillende van zijn boeken werden verfilmd. Enkele jaren geleden begon hij ook jeugdromans en boeken voor volwassenen te schrijven. Aan de leerlingen van het tweede jaar zal hij vertellen over
zijn auteurschap en over hoe zijn verhalen tot stand komen.
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PROEFWERKENPERIODE DECEMBER
Wo. 06/12 13:00 4GRI/GRL, vijfdes en zesdes – eerste namiddagstudie
Do. 07/12 08:25 4GRI/GRL, vijfdes en zesdes – eerste proefwerkdag
13:25 3GRI/GRL/LAT4 en 4ECO/HWE/WET/LAT4-5 – eerste
namiddagstudie
Vr. 08/12 08:25 3GRI/GRL/LAT4 en 4ECO/HWE/WET/LAT4-5 – eerste
proefwerkdag
Ma. 11/12 08:25 2GRL/LAT en 3ECO/HWE/WET/LAT5 – eerste proefwerkdag
13:25 1LAT, tweedes en 3ECO/HWE/WET/LAT5 – eerste
namiddagstudie
Di. 12/12 08:25 1LAT en 2MOD – eerste proefwerkdag
13:25 1MOD – eerste namiddagstudie
Wo. 13/12 08:25 1MOD – eerste proefwerkdag
Di. 19/12 08:25 alle leerlingen – laatste proefwerkdag
Wo. 20/12 >>>> klassenraden (lesvrije dag voor leerlingen)
Do. 21/12 >>>> klassenraden (lesvrije dag voor leerlingen)
Vr. 22/12 >>>> kerstviering en rapportuitreiking
16:15 vrij oudercontact

STUDIEKEUZE ZESDES
Op woensdag 15 november komt het VCLB langs op school om onze
zesdejaars wegwijs te maken in het hoger onderwijs. We verwijzen
ook graag naar de informatie die de Universiteit Gent en Katholieke
Universiteit Leuven ons bezorgden.
 Universiteit Gent publiceerde een speciale editie van haar communitymagazine op www.UGent.be/durfdenkenstudiekeuze. Zesdejaars vinden
er info en tips, en kunnen er even proeven van het studentenleven in de stad.
 KU Leuven ontwikkelde het Luci-platform (www.luci.be) als online hulp bij het maken van een studiekeuze. Leerlingen kunnen
er academische vaardigheden testen en het hoger onderwijs, het
opleidingsaanbod en hun toekomst verkennen. Op www.kuleuven.be/toekomstigestudenten vinden ze informatie over openlesdagen en infomomenten, en kunnen ze infobrochures downloaden.
De links naar deze websites zijn te vinden op onze website. In de volgende nieuwsbrief brengen we een overzicht van de meest nabije hogescholen. De West-Vlaamse
SID IN-beurs, waarop alle instellingen van het hoger onderwijs hun aanbod voorstellen, vindt plaats van 1 tot 3 maart 2018 in Kortrijk Xpo.
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INFOSESSIE EUROBILJETTEN
Op maandag 23 en donderdag 25 oktober brachten de heer Marnix Oosterlinck en de heer Johan
Panneel van de Nationale Bank in 6EMT en 6EWI
een sessie over ‘Echtheidskenmerken van eurobiljetten’.
Hoewel er steeds meer elektronische betalingen zijn, zijn er ook steeds meer bankbiljetten in omloop. In 2016 werden in België 33 000 vervalste biljetten uit de handel
genomen. De leerlingen konden vaststellen hoe goed valsemunters bankbiljetten namaken, maar na de uitgebreide uitleg zijn ze zeker en vast in staat om echt van vals
te onderscheiden.

PROJECTEN OP
KRUISSNELHEID
De zesdejaars zijn volop bezig met
hun tweewekelijkse projecten.
Op donderdag 12 oktober hield minionderneming Retr’oo zijn eerste
verkoopsmoment. De leerlingen die
het project psychologie volgen, luisterden naar gastspreekster mw. Breye die hen
wegwijs maakte in de wereld van de psychologische test. Ze demonstreerde o.a. de
afname van een intelligentietest. In het project plastisch-creatief namen de leerlingen dan weer op kunstzinnige wijze onze speelplaats onder handen. Heel wat meer
foto’s zijn te vinden op onze Facebookpagina.

SJAAL VOOR DE
KATHEDRAAL
In de nieuwsbrief van oktober kondigden we het
nog aan: wie daar zin in heeft, kon tot en met de
herfstvakantie elke middag meebreien aan de
‘sjaal voor de Brugse kathedraal’. Pastorale
werkgroep De Ark stapte mee in het initiatief van
IJD, de jeugddienst van het bisdom om meer warmte in de samenleving te brengen.
Het breicafé op school kon op heel wat enthousiaste deelnemers rekenen!
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LEGERTEST EERSTES EN ZESDES
Op donderdagvoormiddag 28 september liepen onze eerstejaars samen met hun peter of meter uit het zesde jaar de Légertest in de sporthal van Tielt.

EERSTE MEET & GREET @ DE BRON
Op donderdagavond 5 oktober verwelkomden we de ouders van onze eerstejaarsleerlingen op school voor de eerste editie van ‘Meet & Greet @ De Bron’. Tijdens dit
informele ontmoetingsmoment gaven leerkrachten van het eerste jaar wat meer uitleg over de vakken (inhouden en studietips) en over het algemene schoolleven. Er
was ook ruim de tijd voor ontmoeting en gesprek. Het initiatief kon alvast rekenen
op positieve reacties van leerkrachten en ouders!

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Een hartelijk dankjewel aan alle ouders die tijdens het oudercontact op vrijdag 27
oktober een bezoekje brachten aan onze stand en wafeltjes kochten!
Op maandag 27 november is er onze volgende vergadering. Wie nog wil toetreden
tot de ouderraad is van harte welkom!

20 OKTOBER: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
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SPORT OP SCHOOL
VELDLOOPDAG
Op woensdagnamiddag 27 september vond op
het domein Watewy in Tielt de interscolaire veldloopdag plaats. Onze leerlingen gaven het beste
van zichzelf. Enkele van hen slaagden erin een podiumplaats te bemachtigen! Proficiat en dank je
wel aan Kobe Claeys (1LATa, eerste plaats), Jasper Demey (2MODe), Lise Lamont
(2GRLb, tweede plaats), Baptiste Laureys (2LATc), Jasper Mattelin (2MODf), Jutta Van
Daele (2GRLb), Tibo Vande Weghe (2MODf), Yens Van Nieuwenhuyse (2GRLa), Nina
Van Oost (2MODd, eerste plaats), Lauren Dewulf (3LAT5b, tweede plaats), Nicholas
Goossens (3LAT5b, tweede plaats), Bernard Laureys (3GRI), Domien Lefranc (3GRI),
Hanne Mattheeuws (3LAT4, derde plaats), Tessa Moyaert (3LAT5b), Astrid Vanden
Berghe (3LAT5b), Jinte Vandenbroucke (3LAT5b), Nils Van
Nieuwenhuyse (3GRLa), Tristan Vanoverbeke (3LAT5b) en
Wout Willems (3LAT5b, tweede plaats).

SVS VOLLEYBAL
Onze cadettenploeg verloor op woensdag 4 oktober in de
eerste ronde van de SVS-volleybalcompetitie met 2-1 tegen Klein Seminarie Roeselare en ging daarna met 2-0 onderuit tegen Vrije Middelbare School Roeselare. Onze
meisjes geven echter niet op en gaan voluit voor de kardinaalsbeker later dit schooljaar.
De scholieren versloegen in hun eerste ronde op woensdag 18 oktober de ploeg van Prizma Campus Instituut De Pélichy uit Izegem met 2513 en 28-26 en de ploeg van Prizma Campus College Izegem met 25-13 en 25-21. We
wensen onze meisjes veel succes in de volgende rondes.

VOETBAL
Aan het interscolair voetbaltornooi voor jongens van de
derde graad namen op woensdag 4 oktober slechts twee
scholen deel. Onze ploeg nam het op tegen Campus Reynaert en won met een indrukwekkende score van 10-2!
Proficiat aan Simon Cortier (5WEW8), Lander Cortvriendt (5WEW8), Mathijs Caenepeel (5WEW8), Jannes Langeraet (6EMTb), Matisse De Groote (6HWE), Edward
Vanlerberghe (6WEW8) en Brent Wyffels (6WEW8).
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