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“Mensen leven niet alleen voor zichzelf, maar
ook voor anderen. Er is een samenleving die de
kinderen van nu straks nodig heeft om te kunnen
blijven bestaan. Daarom zijn er rechten, maar
in de eerste plaats plichten zoals eerlijkheid,
betrouwbaarheid,
voor elkaar opkomen en zorgen
dat er vrede is, in de eerste plaats ook in de klas.
Onderwijs moet om menselijk met elkaar te leren
omgaan.” Citaat van Desiderus Erasmus over onderwijs.

Beste ouders en leerlingen van klas 7
Praktische punten
Bij deze nieuwsbrief voeg ik nogmaals de lijst toe van schoolmateriaal. Bij de
meetkundeperiode bleek dat er toch een paar leerlingen zonder passer, meetlat of geodriehoek naar school kwam. Ook wordt de agenda te vaak 'vergeten'. Dit maakt het volgen
in de klas haast onmogelijk. Ook lenen van een buur is niet aan te raden, want dat verstoort
de rust en concentratie van de andere leerlingen. Bij deze een warme oproep om te zorgen
dat iedereen zijn eigen materiaal op orde heeft.
Agenda: gelieve wekelijks de agenda thuis te laten aftekenen door ouder/voogd. Dit is een
verplichting volgens het schoolreglement en gebeurt nog niet altijd bij iedereen.
Bijeenkomst ouders klas 7: Yolanda (klasmama) en Monika hebben het initiatief genomen
om met alle ouders van de zevende klas samen te komen op donderdag 22 februari om
17uur om met elkaar kennis te maken en afspraken te maken hoe ouders de leerlingen en de
klaswerking zouden kunnen ondersteunen. Dank voor dit initiatief!
Oproep: Gerd Lannoo, ouder van Suze (klas 8) heeft een oproep doorgestuurd per mail om
mee te komen werken en denken met de initiatiefgroep van onze middelbare school. Ook is
er op de afgelopen ouderavond gevraagd om mee te komen helpen op maandagavond 12
maart in het ABC-huis met het klaarzetten en opruimen van hapjes en drankjes. U vindt de
uitnodiging bij deze nieuwsbrief.
Beeld van de klas
De taalperiode die door veel leerlingen als leuk is ervaren is afgesloten. Maar nog niet alle
boekverslagen en gedichtenbundels zijn ingeleverd. Morgen kijken we daar samen nog een
keer naar en krijgen sommige leerlingen nog een herkansing wat betreft het afwerken van
deze taken.
We zijn inmiddels al twee weken bezig met meetkunde. We behandelen de verschillende
meetkundige figuren, zoals de verschillende rechthoeken en driehoeken. We proberen alles

te construeren met een meetlat en passer. Iedere keer beschrijven we zo nauwkeurig doch
summier mogelijk hoe we te werk zijn gegaan. Begrippen als: lijn, lijnstuk, omtrek,
middellijn, straal, koorde, raaklijn, evenwijdig, stompe hoek, scherpe hoek, rechte hoek,
loodlijn, bissectrice worden bekend verondersteld.
Verder zijn we bezig geweest met vergelijkingen met één onbekende x én leren we over
getallenverzamelingen.
De periode zal worden afgesloten met een toets en een beoordeling van de gemaakte
constructies in de meetkundemap.
Vooruitblik
Volgende week zaterdag 24 februari zullen een aantal leerlingen zingen in Muntpunt op het
slaapliedjesfestival slaap zzzacht. Meer informatie daarover zal deze week volgen. Jullie
kunnen ook even een kijkje nemen op de volgende website: https://www.muntpunt.be/slaapzzzacht.
Vanaf 26 februari is er weer een geschiedenisperiode. Deze periode gaat over de
renaissance, de reformatie en de contrareformatie. Belangrijke humanisten, zoals Erasmus,
zie het citaat hierboven en Thomas More passeren hierbij de revue. Zij waren de
grondleggers van een hele andere manier van denken en kijken naar de wereld. In Italië
vinden we de kunstenaar Leonardo Da Vinci en de wetenschapper Galileo Galileï. We
kijken naar meer ontdekkingen, zoals de boekdrukkunst. Maar ook de splitsing in het
Christelijk geloof (Luther en Calvijn) en de tachtigjarige oorlog van de Nederlanden zijn
onderwerpen tijdens deze periode.
Interessante informatie, vond ik hierover op de volgende website: http://www.hvv.be/lofderzotheid/Erasmus%20voor%20de%20klas.pdf
(voor wie alvast een voorproefje wil)
Planning:
donderdag 22 februari: bijeenkomst ouders klas 7, 17u in Brasserie Eden
zaterdag 24 februari: Slaap zzzacht- uitvoering in Muntpunt 16 u.
zondag 11 maart: volgend klasnieuws
maandag 12 maart: 30 jaar MSV-viering in het ABC-huis. Iedereen van harte welkom!
Dinsdag 13 maart: pedagogische studiedag MSV, leerlingen vrijaf.

