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WELKOM IN HET RIJK DER JOSSEN!
De Jossen zitten op één lijn. Ze denken hetzelfde en doen
alles samen. Tot op het moment dat het een Jos teveel
wordt. Hij twijfelt en breekt uit de rangen. Het collectief
davert op zijn grondvesten. Kunnen de Jossen hun
Josdom in stand houden? Haalt de samenhorigheid het
op het individualisme?
Leen Maerten, Ruth Joos (niet op foto), Mette Van Poucke, Fien Bossuyt, Phebe
Verbrugghe, Anouk Vanden Berghe (niet op foto), Helena Libbrecht, Tessa
Libbrecht, Eline Vandenbruaene, Antje Verstaen en Pieter-Jan Frees leggen, samen
met regisseur Steven Duyck, hun eigenheid in de theatertekst van Tom Lanoye.
Benieuwd naar het eindresultaat? U bent van harte welkom op de voorstellingen op
vrijdag 9 maart om 20.00 uur en op zondag 11 maart om 15.00 uur in OC De Vondel
in Meulebeke. Een kaart kost 7 euro (gratis voor kinderen jonger dan 12). Kaarten
zijn verkrijgbaar via 051 42 49 00 of via dbr.schoolvoorstelling@molenland.be.
Alvast hartelijk dank voor uw steun aan de theaterploeg!
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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 vinden plaats op woensdag 28 februari om 14 uur en om 17 uur. Op zaterdag 5 mei is er
onze infodag.
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, naast een energiek boombal, een gezond ontbijt en
een gezondheidsquiz voorgeschoteld.
Voor de tweedes was er een uurtje spinning in Fitness De Weerdt en de theatervoorstelling ‘Sex Thing’ (door O’Kontreir).
De derdejaars leerden bij over de kwalijke gevolgen van druggebruik in de lezing
‘Drugstories’.

VERDER OP HET PROGRAMMA
De vierdejaars luisteren op maandag 5 februari naar getuigenissen van mensen met
psychische problemen in het kader van de ‘Te Gek?!’-scholencampagne:
08:25 – 4WETa
10:25 – 4ECO5a-b/HWEa-b en
4LAT5a-b/ECO4a-b

13:25 – 4GRIa-b/GRLa-b/LAT4
14:45 – 4WETb

De vijfdejaars krijgen een snelcursus reanimatietechnieken door enkele oud-leerlingen. De concrete regeling volgt later.
Voor de zesdejaars moet de datum waarop
de Responsible Young Drivers met hun crashtest naar school komen nog bepaald worden.
De tijdstippen waarop een verkeersslachtoffer komt getuigen, liggen wel al vast:
✓ maandag 5 februari
10:25 – 6HWE/EMTb
13:25 – 6WEW6b
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✓ dinsdag 6 februari
13:25 – 6WEW6a/WEW8/GWI/LWI
en 6EMTa/EWI/LWE/LMT/MWE/MWI
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EUROPESE AMBASSADEURS
BUURKLASSEN (OLDENZAAL)
Van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 februari brengen leerlingen van het Thijcollege uit Oldenzaal een bezoek aan onze school. Samen met de leerlingen van
1LATd werken ze rond het thema ‘Wie ben ik? Wie ben jij?’. Op het programma van
deze uitwisseling staan een wandelzoektocht in Tielt, een kookworkshop en infomomenten over het Tieltse ‘Sociaal Huis’, de huiswerkklas en de taalsprong.

EUROPEES JONGERENPARLEMENT
Zes vijfdejaars nemen van dinsdag 27 februari tot en met vrijdag 2 maart in Brugge
deel aan het European Youth Parliament. Dit jongerenparlement is een politiek onafhankelijk onderwijsproject dat zich bezighoudt met de behoeftes van jonge EU-burgers. Het is tevens het grootste Europese platform voor politiek debat, interculturele
ontmoeting en uitwisseling van ideeën tussen jonge Europeanen.
Onze deelnemers zijn Ann-Céline Clabout (5GWI), Nel Delarue (5EMTa), Wannes Dewulf (5WEW8), Lowie Naessens (5HWEa), Annelien Spriet (5HWEa) en Toon Vandendriessche (5WEW8). Collega’s Thomas Verbeke, Joke Van Gheluwe en Celine
Busquart staan in voor de begeleiding.

TERUGBLIK: MODEL UNITED NATIONS (BILBAO)
Eind januari namen tien zesdejaars in Bilbao
deel aan Model United Nations, dat de debatten van de Verenigde Naties simuleert. Onze
leerlingen vertegenwoordigden er de landen
Spanje en Colombia. Ze stelden resoluties op,
debatteerden er over internationale kwesties
en spraken de ‘General Assembly’ toe.

SCHOLIERENPLOEG NAAR FINALE
Onze scholierenploeg speelde op woensdag
17 januari in de SVS-volleybalcompetitie een
bijzonder sterke halve finale tegen GO! Atheneum Pegasus Oostende en won verdiend
met 3-0 (25-13, 25-11 en 25-12). Dit betekent
dat onze ploeg doorgaat naar de finale, op
woensdag 28 februari in Zwevezele!
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AGENDA

FEBRUARI 2018
In januari en februari zijn er gezondheidsweken in De Bron. Voor gedetailleerde
informatie over activiteiten verwijzen we naar p. 2 van deze nieuwsbrief.
Do. 01/02 08:25
13:30
16:15
Vr. 02/02 08:00
08:25
08:25
08:25
10:25
11:15
13:25
Za. 03/02 >>>>
Ma. 05/02 10:25
13:30
13:30
14:15
16:15
Di. 06/02 13:30
14:15
Wo. 07/02 08:25
Do. 08/02 08:00

Vr.

09:00
14:15
09/02 08:00
08:25
09:00
10:25
10:25
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6EMTb – Ondernemer voor de klas
bezoek door zesde lj. basisschool De Zeppelin Dentergem
theoretische rijles Rijbewijs op school
2LATc/MODd-e-f – didactische dagexcursie Latijn en geschiedenis (Gallo-Romeins museum, Velzeke)
6WEW8/LWE/MWE – STEM-workshops biotechnologie en biologie (KU Leuven VIVES, Roeselare)
6WEW6a-b/EWI/GWI/LWI/MWI – workshop chemie en fysica
(UGent Campus Kortrijk)
4ECO5a-b – infosessie ‘Lonend studentenwerk’
4WETa – infosessie ‘Lonend studentenwerk’
4LAT4 – infosessie ‘Lonend studentenwerk’
1MODc – bezoek aan de bib van Tielt
selectie vijfdejaars – uitwisseling Lyon (De Bron, t.e.m. 9/02)
1LATb/MODa – did. excursie aardrijkskunde (schoolomgeving)
6WEW6a/WEW8/MWE/MWI/EMTa/LMT/EWI/GWI/LWI/LWE
– schoolvoorstelling ‘Europa in de herfst’ (Theater Malpertuis)
bezoek zesde leerjaar basisschool Marialoop
1MODd-e/LATa – did. exc. aardrijkskunde (schoolomgeving)
zesdes – infomoment meerdaagse studiereis Stockholm
6EMTb/HWE/WEW6b – ‘Europa in de herfst’
1MODc/LATd – did. exc. aardrijkskunde (schoolomgeving)
3HWEb – medisch toezicht (VCLB)
2GRL/LATa-b – didactische dagexcursie geschiedenis en Latijn
(Gallo-Romeins museum Velzeke)
bezoek zesde leerjaar basisschool Heilige Familie (Tielt)
1MODf – did. excursie aardrijkskunde (schoolomgeving)
2MODa-b-c – didactische dagexcursie geschiedenis (Velzeke)
alle leerlingen wetenschappen derde graad – Techno@Tielt
bezoek zesde leerjaar basisschool Doomkerke
alle leerlingen – dagwerkkaart (klassenpost)
1MODb/LATc – did. excursie aardrijkskunde (schoolomgeving)
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KROKUSVAKANTIE
10 februari – 18 februari
Ma. 19/02 13:30
Di. 20/02 >>>>
08:25
09:00
09:15
14:15
Wo. 21/02 12:00
Do. 22/02 08:25
08:25
09:15
Vr. 23/02 08:25
08:40
Di. 27/02 >>>>
Wo. 28/02 14:00
Do. 01/03 13:25
16:00
19:00

bezoek zesde leerjaar basisschool Nieuwland (Tielt)
1LATd – ontvangst leerlingen Thijcollege Oldenzaal
zesdes – tweewekelijkse projecten
bezoek zesde leerjaar basisschool Pittem
2GRLb-c/LATc – didactische excursie ‘landbouw en industrie’
2GRLa/LATa-b/MODc – did. excursie ‘landbouw en industrie’
zesdes – generale repetitie honderd dagen
2MODa-b-d-e-f – didactische excursie ‘landbouw en industrie‘
4HWEa-b – inleefdag Dominiek Savio (Gits)
examen ‘Rijbewijs op school’ (Handelsinstituut Regina Pacis)
5EMTb/EWI – ondernemer voor de klas
zesdes – honderd dagen
selectie vijfdes – European Youth Parliament (Brugge, tot 02/03)
infonamiddag voor leerlingen uit het zesde leerjaar
5EMTa – ondernemer voor de klas
zesdes – infomoment meerdaagse studiereis Madrid
zesdes – infoavond hoger onderwijs

HUIS VAN HET KIND
Het samenwerkingsverband ‘Huis van het kind’, waartoe alle Tieltse secundaire scholen behoren, organiseert op donderdag 22 februari om 19.30 uur een opleidingssessie ‘Mediawijze ouders’ in het Sint-Jozefsinstituut. Op 19 of 20 of 22 maart (eigen
keuze) zijn er tussen 18.30 uur en 21.00 uur praktische workshops over privacy-instellingen, Facebook en andere sociale media in de computerlokalen van Handelsinstituut Regina Pacis. Deelname is gratis. Inschrijven via sociaalhuis@ocmwtielt.be.
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#SAMENTEGENPESTEN
De Vlaamse Week tegen Pesten wordt jaarlijks
georganiseerd in de week voor de krokusvakantie. Ook dit jaar is het thema ‘#samentegenpesten!’
In de lessen leefsleutels in de eerste graad
wordt uitgebreid aandacht besteed aan pesten. De eerstejaars bekeken de clip ‘Move tegen pesten’ en plaatsten vier stippen op hun hand (‘STIP-it’: Samen Tegen Iemand
Pesten). In het kader van de gezondheidsweken was er voor tweedejaars op woensdag 31 januari de toneelvoorstelling ‘Sex Thing’, over pesten via sociale media. Op
dezelfde dag keken de eerstes naar de film ‘Spijt’, die over pesten handelt.
Wie op school gepest wordt of getuige is van pestgedrag, kan met zijn of haar verhaal
steeds terecht bij de (klas)leerkracht(en), de opvoeders, leerlingenbegeleidsters Sibille Debacker, Annelies Van Ooteghem en Inge Almey of de directie.

PROGRAMMA HONDERD DAGEN 2018
Op vrijdag 23 februari vieren de 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 en optreden bandje
13:15 – middagmaal in het restaurant
13:45 – verkleedpartij en fotoshoot
14:30 – show
15:50 – leerlingen vertrekken naar Hulstplein

PROJECT MIVALTI/5HWE
Ook dit schooljaar werken leerlingen uit het
vijfde jaar humane wetenschappen en mensen van Milvati tweewekelijks aan een gezamenlijk plastisch-creatief project. Eind januari
stelden ze in de cultuurkelder op school de resultaten voor van hun project ’t Is HOED’.
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WAT NA HET ZESDE JAAR
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 willen we gebruik maken
van ‘Columbus’. Dit is een online tool, ontwikkeld door de Vlaamse Universiteiten en
Hogescholenraad (Vluhr), die leerlingen doet ontdekken waar het bij 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. Op donderdag
22 februari krijgen alle zesdejaars de tijd om met Columbus aan de slag te gaan.
We organiseren ook een infoavond op donderdag 1 maart om 19.00 uur. Oud-leerlingen zullen uitleg geven over de opleiding die zij volg(d)en en de daarop aansluitende beroepsmogelijkheden. Op vrijdag 23 maart verwelkomen we vanaf 16.15 uur
ouders en leerlingen om de geplande keuzes te bespreken tijdens een oudercontact.

BABBELVOUWCAFE
Nog tot aan de krokusvakantie is er elke donderdag- en vrijdagmiddag een babbelvouwcafé in De
Bron. Op 4 december 2017 werd in het kader van
‘Het is 4 voor 12’ aandacht gevraagd voor psychische problemen én om te werken aan het welbevinden van mensen. Het ‘Oe ist?’-team van onze
school kondigde meteen ook het babbelvouwcafé aan.
Het is de bedoeling om minstens 1000 kraanvogels te vouwen. Volgens een oude Japanse legende mag iedereen die 1000 kraanvogels vouwt, namelijk een wens doen.
Op die manier willen we elkaar een goede geestelijke gezondheid toewensen.

TOP TEAM STARTERSSPEL
Op vrijdag 19 januari speelden de leerlingen
van 2MOD, 3ECO4-5 en 4ECO4-5 het Top Team
Startersspel. Als echte ondernemers moesten
de leerlingen beslissingen nemen voor hun bedrijf en rekenen tot ze een zo hoog mogelijke
winst behaalden. Voor de winnaars per leerjaar
was er een cinematicket.
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ONDERNEMER VOOR DE KLAS
Op maandag 22 januari sprak ‘Ondernemer voor de klas’ Stefaan Kindt van Alaska
de leerlingen van 6EMTa en 6EWI toe.
Alaska telt 90 werknemers en heeft vestigingen in Roeselare, Brugge, Ieper, Kortrijk, Gent, Wemmel en Hasselt en wil nog verder uitbreiden in de provincies Antwerpen en Henegouwen. De heer Kindt gaf heel wat tips over wat je best doet als je later
een eigen succesvolle zaak wil opstarten. Hij voegde er nog aan toe: ‘Als je snel wil
gaan, ga dan alleen; als je ver wil gaan, ga samen.’

WETENSCHAPSDAG
Op dinsdag 23 januari was er voor de leerlingen
van 3WET een wetenschapsdag. De leerlingen bekeken de film ‘The Martian’ (een wetenschappelijk
vrijwel correcte film over reizen naar en overleven
op de planeet Mars) en deden onderzoeksopdrachten en experimenten voor de vakken chemie, biologie (effecten langdurig gewichtloos zijn) en fysica (beïnvloeden van gewicht). Tot slot was er ook een wetenschapsshow. Verschillende experimenten worden ook gedaan door de leerlingen in
Italië, waarmee de leerlingen van 3WET een e-Twinningproject lopen hebben.

OUD-LERAARS TOOSTTEN OP NIEUWE JAAR
Op 24 januari kwamen een vijftigtal oud-leerkrachten van het Instituut Heilige Familie, het
Sint-Jozefscollege en De Bron, sinds 2017 verenigd in ‘De Bron+’, samen voor een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie op school!
(Foto: Het Nieuwsblad)

GEDICHTENDAG
Op de dag van de poëzie, donderdag 25 januari,
brachten leerlingen en leerkrachten poëzie en een
gesmaakt concert in onze traphal, die voor de gelegenheid werd omgedoopt tot ‘Music Hall’.
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