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GO! atheneum Campus Kompas
Kwaliteitsonderwijs in Wetteren
Nieuwsbrief 4
Beste ouders en leerlingen
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Wij willen dan ook van de gelegenheid gebruik
maken om iedereen een fantastisch en succesvol 2016 toe te wensen. Maar dat zal natuurlijk niet
vanzelf komen. Een slimme leerling trekt lessen uit de schoolresultaten van december en kiest de
beste aanpak om het ultieme doel te bereiken: een A-attest in juni. De vakcommentaren op het
rapport zijn daarbij heel belangrijk, dus het is zeker nuttig om die nog eens goed te lezen.
Bijkomende vragen daarover zijn steeds welkom!

 Activiteiten en uitstappen:
 De leerlingen van 7BSO zijn voor het vak Bedrijfsbeheer gestart met een minionderneming *Mini Wish* onder leiding van mevr. Cools. Ze verkochten
gelukskoekjes met een leuke boodschap in. De leerlingen stonden op zondag 20
december op de Vlajo Kerstmarkt in Gent. Een aantal leerkrachten kwamen kijken en
zagen dat het goed was…
Op maandag 1 februari hadden ze bovendien hun eerste
aandeelhoudersvergadering. Zelfs met de nodige zenuwen deden onze leerlingen
het voortreffelijk .
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Op vrijdag 8 januari werd de recreatieruimte opnieuw geopend voor de leerlingen
van de derde graad. Tijdens de middagpauze of studie-uren kunnen deze leerlingen
ervoor kiezen om naar deze ruimte te gaan. Sinds september was de recreatieruimte
gesloten voor grondige renovatiewerken, verzorgd door de leerlingen van de module
KOT-LIFE. Zo werden met een beperkt budget een aantal meubelen aangekocht, de
muren overschilderd, het krijtbord weggehaald, ... Het resultaat mag er wezen, zo
tonen ook de bijgevoegde foto's.



Op woensdag 13 januari deden onze leerlingen (met minimum 5 uren wiskunde) naar
jaarlijkse traditie mee aan de Junior Wiskunde Olympiade (tweede graad) en
Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad). De leerlingen werden uitgedaagd om
wiskundige problemen op te lossen. We zijn benieuwd naar het resultaat.
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Op 22 januari ging naar jaarlijkste traditie onze schoolquiz ‘De slimste vier’ door. We
mochten 61 ploegen verwelkomen. De muziekvragen werden ook dit jaar live gespeeld
door 'De Laatste Schoolband' met als bandleden leerkrachten en oud-leerlingen. De
‘Ernesten’ kaapten de eerste prijs weg. Een dikke proficiat.

 Module Italiaans
 Op vrijdag 29 januari kwam Dirk De Muynck van ‘Antico Sapore’, een Belgische
olijfboer naar Campus Kompas om ons de Siciliaanse sfeer in de olijfgaard te laten
proeven. Hij vertelde over zijn olijfgaard in hartje Sicilië, over de sociale coöperatieve
Libera Terra en de strijd tegen de maffia, en liet ons verschillende soorten olijfolie
proeven.
Kijk je bij een Italiaan in de keuken dan zie je er steevast een fles olijfolie staan.
Olijfolie maakt dan ook deel uit van de Mediterrane voedingstraditie, die wereldwijd
als één van de meest gezonde wordt beschouwd.
De Gentenaar Dirk De Muynck werd in 2004 eigenaar van een kleine olijfgaard in de
heuvels van midden Sicilië. Sedertdien gaat hij er elk najaar gedurende een paar
weken olijven plukken en persen. Wat als iets kleins begon werd met de jaren een
passie.
In 2008 kwam Dirk daar ook in contact met de organisatie ‘Libera Terra’, een groep
coöperatieven die landbouwproducten teelt op gronden die in beslag genomen
werden op gearresteerde maffiosi. Ze produceren artisanale pasta, wijnen,
confituren en andere lekkernijen. Dirk vertelde ons over de strijd tegen de maffia in
Sicilië, over de werking van Libera Terra, maar vooral ook over de kracht die de
jongeren vermag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en in de opbouw van
een betere maatschappij.
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En zijn zelf geproduceerde olijfolie die hij ons als afsluiter liet proeven was
overheerlijk!

 Leerlingenraad
 De leerlingenraad verkocht warme chocolademelk om de innerlijke mens tijdens de
koude winterdagen te versterken. Dat onze leerlingen van de leerlingenraad steeds
super enthousiast zijn, bewijzen onderstaande foto’s.

 Niet te vergeten:
 5 februari: maandrapport januari
 Van 6 februari t.e.m. 13 februari: Krokusvakantie
 20 februari: openlesdag op de Middenschool
 Nog te verwachten
 Op donderdag 4 februari gaat de tweede graad ASO-TSO naar cc Nova in het kader
van de voorstelling 'Blauwhuis - Wilt hard'.
 Op donderdag 4 februari gaan alle wetenschappers, 3STW en 5 LaWi in de
voormiddag op uitstap naar het Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschappen.
 Op vrijdag 5 februari organiseren we onze eerste participatiedag. Alle leerlingen en
leerkrachten werken die namiddag rond ons jaarthema ‘orde en tucht’. We werken
met 4 workshops met telkens een andere werkvorm. De 4 workshops die
systematisch door de leerlingen worden doorlopen zijn telaatkomen, spijbelen,
leefregels en sanctioneren. De resultaten van deze workshops komen achteraf terug
naar de werkgroep met het uiteindelijke doel om vanaf volgend schooljaar een
gedragen sanctiebeleid te hebben.
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Op 15 februari komt een gastspreker van Liever Spruitjes (afdeling regio Aalst van
Wel Jong Niet Hetero) voor alle leerlingen van de tweede graad.
Op 16 februari gaat 6ASO-TSO in de voormiddag naar de voorstelling ‘Selma’ in cc
Nova 6 ASO-TSO.

 Meegegeven:
Deze brieven zijn ook terug te vinden op Smartschool (Intradesk 2015-2016:leerlingenouders: brieven naar ouders)
 Weetjedatjes:
 Op maandag 15 februari 2016 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie van de Vlaamse overheid voor de twaalfde maal Dikketruiendag.
Ondertussen is Dikketruiendag een begrip geworden in Vlaanderen. De slogan is dit
jaar ‘Ons engagement kent geen grenzen’!
Onze leerlingen van de leerlingenraad hebben op die dag al heel wat activiteiten
voorzien zodat de leerlingen, ook al staat de verwarming een graadje lager, geen kou
zullen lijden.
 Op 24 februari staan onze leerlingen van 7 BSO met hun mini-onderneming in het
Shoppingcenter Gent-Zuid van 12.30 uur tot 18.30 uur. Iedereen welkom!
 Er zijn meer foto’s te vinden op onze website!

