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Campus Kompas Koninklijk Atheneum
Kwaliteitsonderwijs in Wetteren

Nieuwsbrief 2
Beste ouders en leerlingen
Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om alle leerlingen te bedanken die elke dag stipt
naar school komen met een positieve houding. Jullie zorgen er op die manier voor dat de lessen vlot
kunnen verlopen in een aangename sfeer voor iedereen en dat waarderen we enorm. Goed bezig!
Daarnaast willen we aan alle ouders vragen om bij afwezigheid van de leerling, ’s morgens het
secretariaat steeds op de hoogte te brengen (liefst voor 8.25 uur). Bedankt daarvoor!
 Activiteiten en uitstappen:
 Op woensdag 30 september stond de SVS veldloop op het programma. Aan de
Warande in Wetteren liepen de leerlingen als een team 10 km door elkaar af te
lossen. Ze deden dit in 40 minuten. Een dikke proficiat!



Op een regenachtige woensdagmiddag (7 oktober) verzamelden 5 ploegen van
Campus Kompas op de Warande in Wetteren. De inzet: eeuwige roem vergaren in
het SVS voetbaltornooi. De leerlingen gaven het beste van zichzelf.
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Op woensdag 14 oktober 2015 zijn wij, de leerlingen van 5 verzorging samen met 6
verzorging en onze leerkracht mevr. Moreels naar een tentoonstelling, nl. Body
Worlds Vital geweest. We vertrokken met de trein richting Brugge. Toen we
aankwamen begon de expeditie. De kennis die we daar hebben opgedaan was zeer
leerrijk. De beelden en uitleg die we daar hebben gezien waren echt fascinerend. Je
kon zoveel verschillende verbazingwekkende beelden zien. We zagen bv
rokerslongen en gezonde longen, het zenuwstelsel, de bloedsomloop, nieren en het
darmstelsel, de lever, een foetus en embryo, … en dit allemaal van echte menselijke
lichamen. Ik raad iedereen zeker aan om dit te gaan bekijken. Ook mr. Smessaert is
uit interesse met ons mee geweest. Het was een echte ervaring. Ik geef deze uitstap
zeker een 10/10. (geschreven door Jordy Van ’t Net)



Op 22 oktober deden de leerlingen van 5 en 6 BIF mee met Zuiddag. Ze kwamen een
dag niet naar school, maar gingen een dag aan het werk. Het loon dat ze verdienden
gaat naar een jongerenproject in Nicaragua. Voor sommigen was het een eerste
werkervaring. De leerlingen gingen onder andere aan de slag in een carwash,
kinderdagverblijf "De Kleine Reus", de Vlaamse milieudienst en een DJ. Eén van de
leerlingen hielp ook een dag op Kleuterschool 't Klimopje.
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Op 27 oktober stelden we de richtingen wetenschappen-wiskunde, economie,
handel en boekhouden-informatica voor aan de tweedejaars leerlingen in de
middenschool.

 Module Frans-Engels
Leerlingen kregen eerst theorie rond halloween: over de traditie, de gewoontes en de
legende van Stingy Jack. Ze hebben zelf Jack-o’-lanterns gemaakt (uitgeholde pompoenen) en
nadien werd er naar een griezelfilm gekeken met de ‘verlichte’ pompoenen in de klas. De
leerlingen mochten zich verkleden en kregen een halloween snoeppakketje.

 Module EHBO
Op vrijdag 2 oktober 2015 zijn we van start gegaan met de module EHBO in samenwerking
met het Rode Kruis. Met een enthousiaste groep uit 5 en 6 ASO – TSO verkennen we de basis
en de te volgen stappen bij een ‘Eerste Hulpverlening’. Maar daarbij blijft het niet! Er worden
praktische oefeningen aangeleerd, bv. de stabiele zijligging, Rautek, hulp bij verslikking,
reanimatie, enz … De aankoop van reanimatiemateriaal door onze school zal er zeker toe
bijdragen de lessen probleemloos te laten verlopen. De tweede les kon ik de leerlingen
verblijden met het boek ‘Help! Eerste hulp voor iedereen!' en een uitnodigende oefenmap,
waarmee de leerlingen a.d.h.v. opdrachten en casussen de mogelijkheid krijgen om de
opgedane kennis te toetsen. Uiteraard komen ook heel wat verhalen/ervaringen, klein of
groot, naar boven, waaruit we enkel kunnen leren. Maar er komen nog leerrijke vrijdagen
aan. Dat zien jullie wel in het eindverslag! Hopelijk met voldoende moed en kennis zullen de
leerlingen op vrijdag 8 januari 2016 een theoretisch en praktisch examen afleggen. Wie
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slaagt, krijgt het brevet ‘Eerste Hulp’ van het Rode Kruis! (geschreven door mevr. Moreels,
leerkracht verzorging)

 Leerlingenraad
Maaiken, Lisa, Dèlya, Bent en Jordy van de leerlingenraad hadden voor halloween een
filmavond in elkaar gestoken. De griezelfilm Annabelle stond op het menu. Het was leuk
ondanks de lage opkomst.

5
 Niet te vergeten:
 Herfstvakantie van 31 oktober t.e.m. 8 november
 11 november: wapenstilstand: leerlingen hebben vrij
 Voor ASO en TSO: start examens op woe 2 december
 Voor BSO: op maandag 14 december en dinsdag 15 december is er slechts een halve
dag les
 15 en 16 december: klassenraden, leerlingen hebben vrij.
 17 december: afhalen rapport
 18 december: alle leerlingen hebben vrij
 Nog te verwachten
 De dagen beginnen te korten, het wordt vroeger donker. Daar onze school veiligheid
in het verkeer hoog in ’t vaandel draagt, zal er in één van de komende weken een
fietsencontrole plaatsvinden. Maar geen paniek: er zijn geen sancties aan
verbonden. We willen alleen onze leerlingen veilig door het verkeer loodsen.
 10 november: Ouders van verongelukte kinderen komen getuigen voor de leerlingen
van 5-6 ASO-BSO-TSO en 7BSO.
 12 november: de leerlingen van 4, 5 en 6 ASO-TSO gaan naar Kinepolis Gent voor de
nieuwe Bondfilm die uitgebreid aan bod zal komen in de lessen Nederlands
 16 – 23 november: uitwisselingsweek: We verwelkomen de leerlingen uit Bilbao. Zij
zullen een hele week bij onze leerlingen logeren. Er zijn heel wat activiteiten
voorzien.
 17 november: in de module media organiseren we een echte radioworkshop – de
leerlingen zullen hun eigen programma maken
 27 november: receptie en opening van de recreatieruimte voor de derde graad.
 2 december: De leerlingen van 6 en 7EI gaan op uitstap naar Stagobel te Deinze.
 4 december: De leerlingen van 3 en 4 VV organiseren een spelnamiddag voor de
bewoners van het woonzorgcentrum Armonea in Overbeke.
 7 – 15 december: projectweek voor 5 en 6EI

 Meegegeven:
Deze brieven zijn ook terug te vinden op Smartschool (Intradesk 2015-2016: leerlingenouders: brieven naar ouders)
 Weetjedatjes:
 De levensbeschouwelijke vakken werkten de afgelopen weken gezamenlijk rond de
vluchtelingenproblematiek. Een interlevensbeschouwelijke dialoog kwam tot stand
na het bekijken van de filmdocumentaire ‘ In This World’. De film toonde het verhaal
van Jamal, een zestienjarige Afghaanse jongen die in een Pakistaans
vluchtelingenkamp was ondergebracht na de Amerikaanse bombardementen op zijn
land, en zijn oom Enayat. Samen besloten zij te vluchten naar Londen.
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Er zijn meer foto’s te vinden op onze website!

