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Nieuwsbrief
Interessante
informatie:

RC ontving de Europese president
Op dinsdag 3 februari
had onze school de eer
om Herman Van Rompuy te ontvangen. De
voorzitter van de Europese Raad sprak met
de zesdejaars over het

De heer Van Rompuy nam even
de tijd voor een
persoonlijk gesprek

thema
‘geloof
en
politiek’, en hoe die
twee kunnen samengaan of net niet. Eerst
sprak hij over het ge-

loof zelf, en hoe hij
geloof zou definiëren.
Vervolgens had hij het
over de verschillende
systemen, zoals in de
middeleeuwen bijvoorbeeld de politiek in
functie stond van het
geloof. Op het einde
van zijn toespraak gaf
hij wat meer praktische voorbeelden over
de rol van zijn geloof
in zijn politieke activiteiten. Zo vertelde hij
dat hij het belangrijk
vond dat de eurozone
gered zou worden omdat hij vreesde dat
Europa anders snel
opnieuw op een oorlog
zou afstevenen. Van
Rompuy werd voor zijn
inzet samen met de
andere Europese leiders dan ook beloond
met de Nobelprijs voor
de Vrede. De leerlin-

gen kregen ook nog de
gelegenheid om vragen
te stellen. Zo kwamen
we te weten dat meneer
Van
Rompuy
vindt dat men terug
moet naar een vermindering van de internationale spionage. Volgens hem hebben die
spionagepraktijken
voor een verstoring
van het internationale
evenwicht gezorgd en
veel relaties vertroebeld.

18 maart: infoavond 2de
naar 3de graad

Na de lezing bleef meneer Van Rompuy nog
even op de receptie
met de leerlingen van
het
seminarie
‘Europese Unie’ voor
een gemoedelijk gesprek bij een paar hapjes en een drankje,
bereid door onze keuken.

26 maart: vertrek
naar Parijs 5de jaar

De Comeniusploeg naar Duitsland

21 maart: start
examens 2 + 1 Latijn
24 maart: start
examens 1 TW + 3
25 maart: start
examens 4de jaar
25 maart: vertrek
naar Berlijn 5de jaar

2 april: vertrek
Italiëreis 6de jaar
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Bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs verandert er
heel wat: de manier van lesgeven, het zelfstandig verwerken van de leerstof, de verschillende locaties van de colleges… Ook de structuur van het
hoger onderwijs is de voorbije jaren sterk gewijzigd. Naast de invoering
van de bachelor-masterstructuur voerde de Vlaamse overheid ook het leerkrediet in.
Omdat het voor de leerlingen en hun ouders vaak nog onduidelijk is, organiseert de HoGent op woensdag 26 maart 2014 een infoavond voor ouders waarop wij verduidelijken wat het is om in het hoger onderwijs te studeren, alsook informatie geven over de studentenvoorzieningen en de opleidingen aan de Hogeschool Gent.
Deelnemen aan de infoavond voor ouders is gratis, vooraf registreren
via www.hogent.be/infoavond-voor-ouders is noodzakelijk.
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Van 26 februari tot 2
maart kunnen enkele
enthousiaste leerlingen
uit 3B en 3D eens
proeven van de deutsche Gemütlichkeit. Ze
zullen in hun gastgezin
niet enkel verbroederen met de ongetwijfeld knappe en toffe

Duitse en Engelse leerlingen, maar ze zullen
ook samenwerken aan
ons tweede Comeniusthema “social networking”. Nu is de groep
al druk bezig met het
opstellen van een enquête, die al onze derdes zullen invullen.

Ze maken ook een presentatie over communicatie vroeger en nu
en ze onderzoeken hoe
al de nieuwe technologieën het milieu beïnvloeden. Het wordt
ongetwijfeld weer een
boeiende en leerrijke
ervaring!
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Bart Moeyaert op bezoek

“Het proza en de
poëzie van Bart
Moeyaert zijn sinds
1983 door alle
leeftijden ontdekt”

Na drie decennia krijgt
Duet met valse noten,
het debuut van Bart
Moeyaert, zo langzamerhand de status van
klassieker. Het proza
en de poëzie van Bart
Moeyaert zijn sinds
1983 door alle leeftijden ontdekt, wat hem
een aparte plek geeft
binnen de Nederlandstalige literatuur. Zijn
boeken zijn vaak bekroond in binnen- en
buitenland, onder andere met de Gouden
Uil, de Boekenleeuw,
de Woutertje Pieterseprijs,
de
Deutsche
Jugendliteraturpreis,
en
de
Norske
Oversetterpremien, en
verschenen tot hiertoe
in negentien talen. In
2 01 1
w e rd
Ba r t
Moeyaert
voor
de
vierde keer genomineerd voor de internationale Hans Christian
Andersen Award, en

voor de negende keer
op
rij
werd
hij
genomineerd voor de
internationale
Astrid
Lindgren
Memorial
Award.
Op 14 januari was Bart
Moeyaert de gastauteur op de literatuurdag voor de leerlingen
van het tweede jaar.
In een lezing van een
honderdtal
minuten
deed hij zijn leven en
werk uit de doeken. De
leerlingen hingen aan
zijn
lippen
toen
Moeyaert het had over
zijn
jeugdjaren
als
jongste
van
zeven
broers. Terugblikkend
op een oeuvre van
dertig jaar vertelde hij
honderduit over zijn
boeken als waren het
zijn liefste kinderen.
Als voorbereiding op
deze
literatuurdag
h a d d e n
a l l e

tweedejaars Duet met
valse noten gelezen en
er een leesdagboek
over
bijgehouden.
Hun leerkracht Nederlands had een van zijn
nieuwste
boeken
Iemands lief voorgelezen en iedereen had
nadien een nieuwe cover
uitgewerkt.
Sommige klassen gingen zelfs zo ver dat ze
de
klassieker
uit
Moeyaerts pen in één
minuut op de planken
brachten. In het tweede jaar zitten ze duidelijk niet om wat creativiteit verlegen.
Deze
literatuurdag
2014 maakte het nog
maar eens duidelijk:
schrijver, dat word je
niet, dat ben je gewoon
…
en
Bart
Moeyaert? Die is niet
in één vakje te vangen.

Infoavond voor onze zesdejaars
Op vrijdagavond 21 februari ontving onze school een dertigtal oudleerlingen, die onze zesdejaars informeerden over hun studiekeuze en –
richting. Een informele babbel aan tafeltjes met de cursussen als illustratiemateriaal (hopelijk niet als afschrikking bedoeld…).

Sprokkels vanuit het internaat
De laatste fase van de verbouwing van het internaat is ingezet: de afwerking!
Na de krokusvakantie is er in de gloednieuwe, uiterst comfortabele kamers plaats
voor 69 internen: 34 jongens en 35 meisjes.
Op woensdag 26 februari om 19 uur
hield het internaat zijn traditionele kaas- en wijnavond.

Marc Reugebrink op RC
Op 28 februari is auteur en essayist Marc Reugebrink te gast in onze school. Op uitnodiging van het
cultuurcomité komt hij voor de derde graad praten over het belang van de literatuur. Hij zal het ook over
de migratie naar België hebben, naar aanleiding van zijn nog te verschijnen roman Het Belgisch huwelijk.
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100 dagenviering voor de zesdejaars
Traditiegetrouw vierden onze zesdejaars hun laatste 100 dagen op school.
In de voormiddag paradeerden ze in een heel aparte outfit door de gangen.
De modeacademie van Antwerpen had hier zeker ideeën kunnen opdoen.
’s Namiddags rolschaatsten ze zich een weg door Rollerland in Aalst.
Kers op de taart: hun laatstejaarsfuif in de Open Ruimte.
Tot in de late uurtjes werd er gedanst.

Gedichtendag
Boem paukenslag nog aan toe, ook in 2014 ging de Gedichtendag niet onopgemerkt voorbij ter hoogte van de
Rozenlaan 45. De school werd op donderdag 30 januari versierd met door leerkrachten en leerlingen ingestuurde foto’s en gedichten rond het thema “verwondering”. Teksten over majestueuze zonsopgangen, technologische hoogstandjes en bovenmenselijke sportprestaties, sierden muren, ramen en prikborden. Om klokslag
10.00u. vond ook een 1 minuut durende poëtische flashmob plaats. Per klas sprongen twee in het diepste geheim aangeduide leerlingen op en vergastten hun verbaasde klasgenoten op een gedicht. Slotakkoord van de
dag was de middagshow in de Tapijtenzaal. Geen lawine van toeters, bellen of special effects, maar wel een
wervelend taalspektakel. Leerkrachten en leerlingen overwonnen hun podiumvrees en lieten hun zelfgeschreven of zelfgekozen gedichten los op het publiek. Apotheose van de show was de bekendmaking van de winnaars van de schrijfwedstrijd. Omwille van het grote aantal deelnemers en de hoge kwaliteit van de inzendingen, werden maar liefst 7 prijzen uitgereikt. Voorwaar, een succes! Redenen te over dus, om nu alvast reikhalzend uit te kijken naar de editie van 2015 die zal plaatshebben op donderdag 29 januari. Dichters aller landen,
verenigt u alvast…

Pedagogische studiedag voor het personeel in Halle
Op 22 januari streek het personeel van RC in Halle neer voor een
teambuildingsdag.
Geen speurtocht in de voetsporen van Witse, wél een stadsspel met iPads.
Helaas liet de technologie ons die dag in de steek.
Niet getreurd, we pasten ons probleemloos aan en maakten van die
voormiddag een lekker ontspannende en informele ontmoetingsdag.

“Geen speurtocht
in de voetsporen
van Witse”

Dikketruiendag
Goed “gemutst” huppelden en sprongen heel wat leerlingen op vrijdag 14 februari op een ‘hartverwarmende’
aerobic. ’s Middags werd er aardig wat gefietst, naast andere inspannende en dus verwarmende activiteiten op
de speelplaats.

Wie weet wanneer…
Woorden van bewondering schieten te kort om te beschrijven hoe wondermooi theater onze leerlingen van 1,2
en 3 gebracht hebben...
Een toeschouwer uit het publiek zond ons volgende waardering:
Ik wil hierbij uitdrukking geven van mijn bewondering voor het eindresultaat van deze professionele theateruitvoering. De verbinding met de realiteit van deze tijd, alsook de krachtige uitdrukkingen door de spelers waren
overrompelend.
Dit overstijgt ver elke verwachting van schooltoneel. Talenten werden ten volle benut en ik ben er van overtuigd dat dit toneel elk van zijn spelers in het hart geraakt heeft. Een fantastische ervaring voor de leerlingen
en een ontdekkingsreis binnen hun vorming.
Thema's als tijd, tolerantie, mededogen en medemenselijkheid, eigen levensvisie en de filosofie rond geluk en
liefde, ze waren allemaal verweven in een tot in de puntjes uitgewerkte plot.
Muziek en beelden sloten perfect op elkaar aan.

RC en de Olympiades
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Vlaamse wiskundeolympiade
Op 15 januari 2014 deden 50 leerlingen van onze school mee aan de eerste ronde van de Vlaamse wiskundeolympiade. Zij bogen zich een hele
woensdagnamiddag over zo’n 30 wiskundeopgaven.
Over heel Vlaanderen namen zo’n 10812 leerlingen deel aan de Junior Wiskunde Olympiade (versie voor de tweede graad) en 10497 leerlingen uit de
derde graad deden mee met de Vlaamse Wiskunde Olympiade.
Vorige week kregen we de resultaten: zes leerlingen gaan door naar de
tweede ronde! Een dikke proficiat voor Chloé De Ketele (5B2), Leni
Lammens (6B1), Deming Lin (6B1), Laura Sioen (6C3), Michael
Viaene (6C6) en Emeric Goossens (3E)!
Op 12 maart vindt de tweede ronde plaats in Brussel.

Vlaamse biologieolympiade
Op woensdagmiddag 29 januari verzamelden 16 moedige zesde jaars in
het informaticalokaal van de school om hun kennis i.v.m. biologie te testen. Hieronder enkele belangrijke weetjes:
- totaal aantal deelnemers : 2301 leerlingen;
- aantal deelnemers van onze school : 16 leerlingen;
- aantal deelnemers naar de tweede ronde : 109 leerlingen;
- aantal deelnemers van onze school naar de tweede ronde : 2 leerlingen!!! Een dikke proficiat aan alle deelnemers en een dikke pluim voor
Femke Robays uit 6C2 (Latijn – Wetenschappen) en
Christophe Thiry uit 6B1 (Wetenschappen-Wiskunde 6)!
Aan beide leerlingen: veel succes in de tweede ronde en hopelijk maken ze
kans op een deelname aan een wetenschappelijke stage aan de Leuvense
Universiteit.
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1700 Dilbeek
Telefoon:
02 568 18 18
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www.reginacaeli.be/
lyceum

Vlaamse GEO-olympiade
In totaal behaalden 273 leerlingen de cesuur van 70%, nodig voor de
tweede ronde van de GEO-olympiade. Twee leerlingen van onze school
waren daarbij: proficiat, Leni en Armand, op naar de tweede ronde!
Olyfran: Olympiade voor Frans
Twee leerlingen schreven zich in voor de eerste (schriftelijke) ronde op
woensdag 26 februari. We wachten benieuwd hun resultaten af…

Wiskundedag op onze school
Op vrijdag 10 januari 2014 hebben alle leerlingen uit de wiskunderichtingen van het 5de en 6de jaar zich laten ondergedompelen in een heus wiskundeproject. Een hele dag lang onderzochten ze verschillende situaties
die te maken hadden met spiegelingen.
Een ander aspect uit het project was driebanders bij biljarten. Bij driebanders is de bedoeling dat je bal A zó wegstoot dat hij bal B pas raakt na drie
banden te hebben geraakt.
En wat bleek? De oplossing voor deze driebanders bleek in rechtstreeks
verband te staan met de structuur van de spiegelbeelden van de piano.
Enkele reacties van de leerlingen over dit project:
“Heel leuk onderwerp”,
“Boeiend om zelfstandig in groepjes te werken aan niet-schoolse wiskunde, al is een hele dag misschien wel iets te lang”,
“Ik kreeg door dit project een andere kijk op wiskunde”.

Zet je bijvoorbeeld een minipiano tussen 4 spiegels, dan
krijg je natuurlijk meerdere
spiegelbeelden. Maar als je
vlak over de rand van de
spiegeltegels kijkt, zie je ook
spiegelbeelden van spiegelbeelden.

We wensen u en uw familie een ontspannende krokusvakantie toe!

