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Deze eerste nieuwsbrief
is het duidelijke bewijs:
SiVi leeft, SiVi bruist,
SiVi schittert!
We zijn amper 2
maanden ver in het
schooljaar 2015-2016
en
onze
digitale
nieuwsbrief
is
het
levende bewijs van een
bruisend SiVi.
700 leerlingen hebben
dit
jaar
de
weg
gevonden naar onze
school.
700
kleine
schitteringen, waar we
met veel geduld, met
passie
en
enthousiasme, mee op
stap gaan. Leerlingen,
leerkrachten,
studiemeesters,
opvoeders,
onderhoudspersoneel:
het
zijn
allemaal
uitblinkers, elk met hun
eigen talenten en hun
eigen kunnen. Die vele
kleine
schitteringen
maken
1
grote
SiVi -diamant.
Ook dit jaar verschijnt
onze nieuwsbrief vier
maal. Hij wordt digitaal
ter beschikking gesteld
via Smartschool. Zo blijft
u op de hoogte van wat
er allemaal reilt en zeilt
op onze school. Op het
einde van het jaar mag u
ons
jaarboek
GoedZo@SiVi
verwachten.
Alvast veel leesgenot.
De directie

LEERLING VAN DE MAAND
SEPTEMBER: ANNELAURE VANDEWALLE (5STW2)
Annelaure Vandewalle doet erg veel
moeite om Eye (de AFS-studente) uit
5STW2 wegwijs te maken. Dat doen alle
5STW2’ers wel, maar zij springt er toch uit.
Ook na school ontfermt ze zich over Eye
en begeleidt ze haar bv. op de trein of op
vrijdagavond gaan ze samen met een paar
medeleerlingen een ijsje eten. Bovendien
komt Annelaure belangeloos getuigen op
de infoavond over het uitwisselingsproject
voor het 4de jaar en zet ze zich in voor
GOK.

OKTOBER: LAURE VANSTEELANDT (6OFF)
Laure Vansteelandt is een aangename,
toffe, enthousiaste leerling uit 6 Office.
Zij verdient het om leerling van de
maand te zijn, simpelweg alleen al
omdat ze leidster is bij de scouts voor
kinderen met een beperking. Als ze
daarover vertelt heeft ze ‘pretlichtjes’ in
haar ogen. Ze noemt die mensen haar
‘schatjes’. Dat zegt toch genoeg?

OPSTART CLIL
Na de proeflessen van vorig schooljaar, ging
CLIL (Content and Language Integrated
Learning) echt van start. Van de 24 leerlingen uit
3O&I en 3O&C gingen er 15 de uitdaging aan.
Zij krijgen geschiedenis in het Engels, of de
‘history’ van mevrouw Vandendriessche. In de
eerste lessen over ‘The historical periods on the
timeline’ werden de begrippen via een spelvorm
aangeleerd.
De klassen 5M&O en 5M&C kunnen bij meneer
Fonteyne ‘geography’ volgen. De les ‘Relative
distances in our solar system’ over de relatieve
afstanden binnen het zonnestelsel was alvast
‘brilliant’!

T EAMBUILDI NG 7MV
Op 7 september trokken 105 studenten van 7 Maatschappelijke Veiligheid naar
een oude industriële site in Zwevegem. Ze gingen met hun nieuwe klasgenoten
allerlei uitdagingen aan. Mekaar wat stimuleren en helpen, eigen grenzen
verleggen, de haantjes vooruit die toch in het water vallen, het voor elkaar en
onder begeleiding toch veilig houden, én het mooie weer... die mix zorgde voor
een echte teambuilding, een leerrijke ervaring voor wie later een
veiligheidsberoep wil uitoefenen.

S PORTDAG 3 DES
De leerlingen van het 3de jaar beleefden een
goedgevulde sportdag. Trampoline en airtrack,
tafeltennis, teambuilding, dans, judo, krachtbal,
tennis en volksspelen stonden op het
programma. Een dikke merci aan de leraren én
aan hun assistenten, ex-leerlingen van 6LOS
Niels, Julie, Janis, Robbe, specialist trampoline
Tuur en krachtbalcrack Ineke.

S PORTDAG 4 DES
Dit jaar trokken de leerlingen van het 4de jaar naar Dikkebusvijver voor
hun sportdag. Ze kregen een initiatie boogschieten en
karabijnschieten. Ze verlegden hun grenzen en leerden hun
medeleerlingen kennen tijdens een avonturentocht. Tot slot
probeerden ze hun evenwicht te houden op de fiets tijdens een
duomountainbikerit.

S PORTDAG 5 DES
Dinsdag 8 september 2015: geen
zonovergoten, maar toch een regenvrije
dag. Dat op zich was al een pluspunt om met
de bus naar Zwevegem te toeren. Op een
prachtige
site
van
een
oude
elektriciteitscentrale konden de vijfdejaars
zich uitleven in een 5-tal sportieve
activiteiten: bumperball, boogschieten,
aquapiste, pamperpaal en teamchallenge.
Het was een aangename dag waar velen
hun hartje konden ophalen.

W ATERSPORTSTAGE 5LOS
5LOS fietste richting Brugge voor 3 dagen vol waterpret. Op dag 1
kajakten ze en voeren ze op kleine zeilbootjes, de Catsy’s. Door het
gebrek aan wind op dag 2 was windsurfen geen optie, dus werd
gespeeld op de SUP’s, rafts en vlotten. Het Olympiabad was de ideale
afsluiter. Op een zonnige, laatste dag vielen de golven best mee en het
raften, golfsurfen en suppen waren een serieuze uitdaging. Het was
een natte, sportieve en leuke 3-daagse.

EXCURSION BERGUES
6M&O, 6M&C, 6OPR

–

CRISTALLERIE

ARC

INTERNATIONAL

Le mardi le 29 septembre 2015, nous sommes allés à la ville de Bergues. Nous
avons posé des questions aux habitants et cherché des endroits spécifiques. C’était
agréable: les gens, le soleil, beaucoup d’oies … L’après-midi, nous avons pris le bus
direction Cristallerie. Nous avons écouté la guide qui a expliqué le fonctionnement
de l’entreprise, l’historique et la fabrication du verre. On a fait le tour de l’usine:
beaucoup de bruit et de chaleur! C’était une journée intéressante!

S I V I ’ S G OT
T ALENT
“Vele kleine
schitteringen maken
één grote diamant. Wij
zijn allemaal
uitblinkers”, zo luidt het
jaarthema. Een speciale
kans om te schitteren is
de talentenshow van
16,17 en 18 februari.
Tijdens de talentenjacht
van Campus Zuid
treden leerlingen en
leraren op. Wij maken
er in het cultureel
centrum de Brouckère
één groot, schitterend
feest van!

SIVI

GAAT DIGITAAL

Je hebt het misschien al ondervonden als je het oud papier wou buitenzetten. SiVi is
dit schooljaar weer wat digitaler!
Smartschool heeft voor de leerlingen al jaren geen geheimen meer.
Bij de verschillende vakken zijn er bijkomende oefeningen, ook de
schoolagenda, de vervangingen en het berichtensysteem zijn
intussen dagelijkse kost geworden. Zonder enige moeite banen ze
zich een weg door dit online schoollandschap.
De mogelijkheden van het smartschoolplatform worden dit schooljaar vooral naar
ouders toe wat uitgebreid. Via de login, die in de maand september werd
toegestuurd, kan je inloggen om zowel opmerkingen, brieven, punten en zelfs
rapporten in te kijken. Smartschool vervangt op veel vlakken de schoolagenda.
Daarom is het inloggen door ouders net zo belangrijk als het inkijken van de
schoolagenda vroeger.
Op een gesmaakte infoavond voor ouders werden de verschillende mogelijkheden
van smartschool uit de doeken gedaan. Wie vragen heeft of problemen ondervindt,
kan steeds mailen naar smartschool.sivi@sint-rembert.be of een smartschoolbericht
sturen naar de beheerders: Mieke Verbeerst (algemeen) en Annelies Declerck (LVS,
punten en rapporten).

OVER DE KROKANTE SMAAK VAN SPECULAAS EN ONZE
KUSJESCULTUUR…
EEN (H)EERLIJK INTERVIEW MET 2 UITWISSELINGSSTUDENTEN
Je bent jong – 18 om precies te zijn – en je wil wat.
Je wil wat van de wereld zien; je laten meeslepen
door een andere cultuur. Nawarat – Eye voor de
vrienden – uit Thailand en de Chileense Natalia
leven 10 maanden in België. Ze voelen zich niet
alleen helemaal thuis bij hun Lichterveldse
families De Vuyst en Cusseo, maar ook in 5STW2
en 5CREA in SiVi!

WAAROM KOZEN JULLIE VOOR BELGIË?
Eye: “Ik wou sowieso in Europa terechtkomen
én vorig jaar zat ik met enkele – uiteraard
sympathieke
–
Belgische
uitwisselingsstudenten op school. En, ik
beken, ook de chocolade en de frietjes
hebben me naar hier gelokt.”
Natalia: “Ik heb vrienden die naar België
kwamen en enthousiast terugkeerden. In
onze lessen aardrijkskunde dromen wij
collectief weg bij foto’s van Brugge. Ik popel
om m’n vrienden selfies te sturen uit het
Venetië van het noorden.”
Natalia – 18 jaar –
Chili (Castro) (links)

WAT HEBBEN JULLIE INTUSSEN AL GELEERD OVER HET LAND MET HET PLASSENDE
MANNETJE ALS MASCOTTE?

Nawarat aka Eye –
18 jaar – Thailand
(Bangkok) (rechts)

Eye: “Ik vind dat er veel wordt gekust! Wij zijn toch gereserveerder. En zoals
verwacht is het hier koud en regenachtig! Bovendien mis ik warm eten! Bij ons is
elke maaltijd warm, terwijl er hier twee keer per dag brood op het menu staat.”
Nathalia: “Ja, dat smaakt zo zout!”

HEBBEN JULLIE AL VEEL KUNNEN CITYHOPPEN?
Eye: “Ik bezocht al Brugge!”
Nathalia: “Dat staat nog op mijn drukbezette programma. Ik ga vaak babysitten.
Dit weekend is er een “post orientationcamp” in Brussel. Ik denk dat we met meer
dan 100 AFS-studenten zullen zijn. Ik heb echt al vrienden uit de hele wereld.”

WAT KUNNEN JULLIE AL ZEGGEN IN HET NEDERLANDS?
Eye: “Ik hou van speculaas!” ♥
Nathalia: “Tijdens de voorbereiding in onze thuislanden kregen we al wat
woordjes mee. Hier leerden we onszelf al voorstellen in de Nederlandse lessen
die AFS aanbiedt, maar dat is geen makkie. Het Nederlands is megamoeilijk door
de verschillen met onze taal.”

HOE BEVALT SIVI JULLIE?
Nathalia: “De lessen zijn hier veel leuker en praktischer. Het middelbare
schoolprogramma ziet er in heel Chili hetzelfde uit. Bovendien zijn SiVi-leerlingen
heel vriendelijk. Ik heb me nog nooit alleen gevoeld.”
Veel succes dit schooljaar!

WEES VOORZICHTIG

S TU DY @S I V I
Op
dinsdagmiddag
bemannen Annelaure
Vandewalle
en
Jasmine
Vandierendonck de
Midinette. Je kan er
tijdens
de
middagpauze terecht
voor groepswerk. Je
mag er ook samen
studeren
en
aan
medeleerling
uitleg
vragen
over
een
leerstofonderdeel.
Let's study together!
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Maar al te vaak stellen we vast dat leerlingen nonchalant omgaan
met hun spullen. Boekentassen blijven onbewaakt achter in de
fietsenstallingen, dure smartphones worden op de zeepdispenser
van de toiletten achtergelaten… Door die onvoorzichtigheid wordt
de school vlug een pretpark voor gauwdieven. Breng je
medeleerlingen niet in de verleiding om te stelen, want ‘de
gelegenheid maakt de dief’. Hou daarom rekening met volgende
tips:
Laat waardevolle spullen thuis;
Gebruik je locker om spullen in op te bergen i.p.v. ze op school te laten
rondslingeren;
Besteed extra aandacht aan kleedruimtes. Geef waardevolle voorwerpen af aan
je LO-leraar;
Laat nooit een smartphone, gsm of portefeuille achter in je rugzak.
Als je telefoon wordt gestolen, kan de politie het IMEI-nummer van je telefoon
gebruiken om een sms-bom te sturen, met de tekst "Deze telefoon is gestolen, ga
naar de politie". Hierdoor is het voor een dief onmogelijk het toestel nog te verkopen.
Het IMEI van je gsm kan je tevoorschijn ‘toveren’ op je display door de volgende
toetsencombinatie in te tikken: *#06#

