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Oudercontactnamiddag op 19 december
Beste ouders
Op donderdagnamiddag is er oudercontact van 14.30 uur tot
19 uur.
bij foto of
Bij deze gelegenheid zal het SOS-comité warme Bijschrift
afbeelding
chocolademelk en cake verkopen. De opbrengst gaat naar
ons project Blossom Hope.

Voorleesweek op onze campus: een primeur
Tijdens de voorleesweek trokken twaalf zesdejaars, met hun
lievelingsboek onder de arm, naar het 6de leerjaar van de
lagere school. Ze vertelden iets over de auteur, over het verhaal
en waarom dit boek hen, toen ze zelf 11 of 12 waren, zo
geraakt had. Ze eindigden met enkele goedgekozen
fragmenten. De leerlingen hingen aan hun lippen en bedelden:
'nog een stukje, alsjeblief'!
Dit moment werd voorbereid met de leerkrachten Nederlands
en boekenjuf Marleen van de lagere school.
Verhalen blijven beklijven!

Voor een veilig en
vlot verkeer op en
rond de school
In deze donkere
weken roepen we
iedereen op om
zichtbaar te zijn in
het verkeer: lichten
aan en fluovestjes!

Stellenbosch
'Wie alleen van homself geleer het, het 'n dwaas tot leermeester gehad'
Ben Johnson
‘Of we geen scholenband wilden aangaan met een
school in Franschhoek, deelgemeente van
Stellenbosch en zo de stedenband van Dilbeek met
deze Zuid-Afrikaanse gemeente verstevigen?’ Dit was
de vraag die eind vorig schooljaar door de gemeente
zowel aan onze school als aan Don Bosco GrootBijgaarden werd gesteld.
Natuurlijk wilden we dat!
Op school werd de werkgroep Stellenbosch opgericht
en tijdens de herfstvakantie vertrokken wij, Griet Du
Bois en Katrien Moonen, samen met twee mensen van
Don Bosco en onder begeleiding van Piet Walravens naar Zuid-Afrika om de scholenband
op te starten.
…
Het landschap in Zuid-Afrika is baaie (verbluffend)
mooi, dat lijdt geen enkele twijfel. We kregen het
echter heel moeilijk als we in dit prachtige decor het
enorm grote verschil tussen arm en rijk zagen en dit
slechts op een boogscheut van elkaar. Het ene
moment waande je je in een exclusief westers
vakantieoord, een paar straten verder wandelde je
zo de sloppenwijken in.
Onze partnerschool, Groendal Secondary, is een
public school aan de rand van deze sloppenwijken.
De aangeboden studierichtingen in deze school kan je vergelijken met onze ASOrichtingen. Men kan er terecht vanaf 12 jaar en afstuderen op 18 jaar door te slagen in
een staatsexamen, the Matric exams.
Ons kyk alvast uit na die tegenbezoek van Groendal in
Oktober 2014 en sal hulle met ewe oop arms ontvang!
Ons hou julle op die hoogte!
Wil je meer weten? Lees het hele verslag op onze
schoolwebsite.
Griet Du Bois en Katrien Moonen, mede namens de
andere leden van de werkgroep Stellenbosch (Gerrit
De Geest, Julie Baetens, Marleen Raemdonck en
Marijke De Bolle)

Comenius
“My world, your world, our environment”

“Who am I? ” met deze vraag zijn onze derdejaars met veel enthousiasme gestart bij het
eerste thema van dit tweejarig project. Enkele van hun verwezenlijkingen: ze brachten in
kaart waar zij, hun ouders en grootouders vandaan komen en vergeleken dit met de
partnerscholen in Duitsland en Groot-Brittannië, ze stelden ons Belgenlandje voor aan de
hand van zeer creatieve collages en ze maakten een entertainend filmpje om onze
school voor te stellen. 8 leerlingen trokken 4 dagen naar Londen om dit alles te delen met
de Duitse en Britse leerlingen, ze maakten er samen een onvergetelijke ervaring van!
In het volgende thema zullen we werken rond sociale media. Hoe wordt ons sociaal leven
beïnvloed door gsm, Facebook, … ? Hoe veilig is dit? Wat zijn de voor- en nadelen? Daar
willen we samen met al onze derdes even bij stilstaan. In februari trekken we met 8
leerlingen naar het Duitse stadje Worbis, waar ze de kans krijgen om te ontdekken hoe de
leerlingen uit de partnerscholen hierover denken. Ook dit wordt ongetwijfeld weer een
boeiende uitdaging!

RC speelt toneel

Ik ben nu al zo gelukkig.
Zal er wat geluk overblijven voor later?
Alles is zo voorbij.
Nu is nu verleden.
Wat is later?

Ik ben nu al zo ongelukkig.
Kan dat overgaan?
Lukt het geluk me ooit?
Moet ik daarvoor iets doen?
Wat is geluk?

“Vindt iedereen zijn plek?”
Een zelfstuk van een groep jongeren
rond dromen, doordoen, denken, drijven…
“Waar gaat het heen?”
“Waar moet ik wanneer zijn?“
“Alleen of met wie?”
Leerlingen uit het 1ste, 2de, 3de leerjaar secundair
van het Regina Caelilyceum in Dilbeek
ontvoeren jullie naar hun beleefwereld
in een TOTAALSPEKTAKEL
met zang, dans, muziek, film, beelden, verhalen…
emotie, explosie, illusie, connectie!!!
Samenkomst op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2014
in het Westrandtheater - telkens om 20 uur.
Wees erbij! Wees welkom!

Ouderraad
De ouderraad trekt 500 euro uit voor het toneel dat op 14 en
15 februari 2014 door de leerlingen van het eerste, tweede en
derde jaar opgevoerd wordt in Westrand.
Een 20-tal leerlingen nam deel aan de lezing "Helpen bij verlies
en verdriet" door Manu Keirse, die georganiseerd werd door de
ouderraad. Uit hun positieve reacties blijkt dat onze jongeren
er behoefte aan hebben stil te staan bij onderwerpen als dit.
De ouderraad heeft haar medewerking verleend aan Vigez
(Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie en
ziektepreventie) voor de totstandkoming van de nieuwe
website "gezond opvoeden" die eind december online komt.
Dit wordt een website waar ouders terecht kunnen met
vragen rond gezonde leefstijl i.v.m. de thema’s voeding,
beweging en zitgedrag, tabak, alcohol en cannabis.
Binnen de ouderraad vertegenwoordigt Tom Op De Beeck het
internaat. Ouders van internen kunnen hem bereiken via het
mailadres tom.opdebeeck@erce.be

Laatste schooldag
Op vrijdag 20 december eindigt de lesdag om 12.10 uur.

School gesloten tijdens de kerstvakantie
De school is gesloten van vrijdagmiddag 20 december om 13 uur tot maandagmorgen 6
januari om 7 uur.

Praktische regeling voor wie van richting/klas wil veranderen of de school wil
verlaten
Ouders van wie de zoon of dochter van richting/klas wil veranderen, sturen een mail naar
maria.kestens@erce.be (voor de eerste graad) en naar hugo.dewulf@erce.be (voor de
tweede en derde graad) met een gemotiveerde aanvraag van verandering of wissel.
Ook graag een mailtje naar hetzelfde adres als u uw zoon of dochter bij ons wil
uitschrijven. Dank!

Regina Caelilyceum
Rozenlaan 45
1700 Dilbeek
02 568 18 18
www.reginacaeli.be

Bijna kerstvakantie
De directie en het personeel van RC
wensen u en uw familie een zalige
Kerstmis en een voorspoedig 2014!
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