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De laatste dag voor de kerst-
vakantie moesten de leerlingen 
maar een halve dag naar 
school komen. Eerst was er 
een sfeervolle kerstbezinning, 
gevolgd door een lekker kerst-
maal. De vierdejaars van de 
richting humane hadden het 
originele idee om een Samson- 

en-Gert-kerstshow te organise-
ren. De heer Follet schreef het 
scenario en rekruteerde de 
gastacteurs. Volgende leer-
krachten gaven het beste van 
zichzelf: de heer Follet (Gert), 
de heer David (meneer      
Spaghetti), de heer Vermeulen 
(meneer de burgemeester) en 
de heer Mattheus (Van Leem-
huyzen). De leerlingen zorg-
den voor de dans en Dries 
schitterde als Samson. 

 

Het oudercomité organiseerde een kerstmarkt tijdens het oudercontact. Een leuke, gezellige samen-
komst met een hapje en een drankje. De leerlingen konden er een keramiek werkstukje kopen dat ze 
zelf maakten. De opbrengst is voor de renovatie van het amfitheater. Bedankt aan de enthousiaste 

groep ouders die zorgden voor de organisatie. 
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Kerstmarkt 



Voor de leerlingen van 
de lagere scholen uit 
de omgeving en voor 
de eerstejaars is er op 
woensdagnamiddag 
een nascholing 
Scratch.  
(Computeranimatie en 
game design). Lesge-
ver is oud-leerkracht 
Johan Houwen met 
een stagiair van de 
Torhoutse VIVES-
lerarenopleiding. 

                                             
De leerlingen van de 

richting STV hielpen bij 
de nieuwjaarsreceptie 
van SMIK en de lagere 
katholieke scholen van 
Koekelare en Ichtegem. 

Mevrouw Ceenaeme 
zorgde voor een puike 
voorbereiding en een 

goede algemene leiding 
tijdens de receptie. Een 
ideale praktijkoefening 

voor de leerlingen. 

       DRUK IN DE WEER voor                                  

de nieuwjaarsreceptie 

Op maandag 31 januari was er de laatste sessie ‘Creatief genderen’. Er werd geknutseld, 
beton gegoten, graffiti gemaakt, toneel gespeeld, geschilderd… De Latinisten van het der-
de jaar maakten op een heel actieve manier kunst door een eigen variant van paintball.  



In het derde jaar economie richtten de leerlingen een minionder-
neming op. Een van de eerste opdrachten hierbij is een markton-
derzoek naar de wensen van de andere leerlingen. Alle leer-

lingen kregen enkele meerkeuzevragen voorgeschoteld.  

Marktonderzoek          
Economie 

Op vrijdagavond 20 januari was er weer sport na school. Dit keer geen actieve 
sessie, maar wel een denksport: schaken. 

  

De werkgroep pastoraal maakte onder 
leiding van mevrouw Jansseune verse soep.  

Ten voordele van Welzijnszorg kwamen 
enkele vrijwillige leerkrachten en leerlingen 

in de schoolkeuken samen. Onder de naam 
‘Soep op de stoep’ werd de soep tijdens het 

oudercontact verkocht. De opbrengst gaat 
uiteraard naar het goede doel.  

SOEP OP DE STOEP 
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Tijdens de lessen Latijn stonden de Olympische goden centraal.  De leerlingen brachten 
op een schitterende manier hun favoriete god naar voren. 

Bis repetita placent : herhaling baart kunst.                                    
Geen saaie herhalingsoefeningen,                                               

maar het grote-Latijnse-werkwoordenganzenspel                             
als voorbereiding op de proeven Latijn.. 

Het is belangrijk om als fietser 
goed gezien te worden tijdens de 
donkere wintermaanden. Het ou-

dercomité beloonde ook in de 
maand december enkele leer-

lingen die hun flover gebruikten.                            
Proficiat aan de winnaars. 

Met de flover                  

niet meer undercover …  



 

Een podium 
en enkele              
micro’s,   

meer heb je 
niet nodig 
voor on-          

vergetelijke        
lessen         

muzikale     
opvoeding. 

GEEN PODIUMVREES OP SMIK ... 

INTERACTIEVE LESSEN MO OP SMIK 

De dag van de poëzie                              

verliep niet onopgemerkt op 

SMIK. Er verscheen een wens-

boom in blok 1, er klonk gefluit 

van vogels en de leerlingen 

konden stukjes poëzie lezen 

die aan de takken hingen. In elk 

lokaal prijkte er een Loesje en 

de leerlingen schreven                 

in de les Nederlands                                 

poëzie voor elkaar. 

Voor de echte waaghalzen 
was er woensdagnamiddag 
18 januari een workshop 
free-running. Heel wat leer-
lingen verlegden hun gren-
zen op een spectaculair  
parcours in het sportcom-
plex van Sport Vlaanderen.  

FREE-RUNNING 

Tijdens de lessen Nederlands be-
zochten alle eerstejaars de biblio-
theek van Koekelare. Er was tijd 
voor een interactieve rondleiding 
en een zoektocht doorheen de 
prachtig vernieuwde bib. Het werd 
een aangename kennismaking. 

BIB-BEZOEK 

Dag van de poëzie 



SVS-nieuws :  

derdejaars Jonas 
Staelens en    
Kayleigh Vande-
casteele plaatsten 
zich beiden voor 
het provinciaal 
kampioenschap 
badminton .  

Proficiat ! 

ZICHT OP SMIK 

Op dinsdag 7 februari mochten we 
heel wat zesdeklassers verwelko-

men op onze school.  

Marc De Bel opende de namiddag 
met een boeiende uiteenzetting. 

Daarna konden de leerlingen een 
initiatie Latijn, techniek, STV, STEM 
of moderne wetenschappen volgen.  

We zagen heel veel enthousiaste 
leerlingen. Ook de reacties nadien 

waren lovend en positief! We hopen 
veel leerlingen terug te zien op 1 

september! 

Veel leerlingen en leerkrachten keken verwonderd op toen er plotseling een boom 
verscheen in blok 1.  Van het ene moment op het andere stond hij er. Wij zochten 

‘de mol’ die voor deze verrassing zorgde: de vakwerkgroep Nederlands. Zij wilden 
en kregen een blikvanger n.a.v. de Dag van de poëzie. 

Volleybal miniemen meisjes. De miniemenploeg verloor de kwartfinale tegen het  

Lyceum uit Ieper. Onze meisjes deden dapper hun best, maar waren niet opgewas-

sen tegen de sterke schoolploeg uit Ieper.  

 



Josefien Demeulenaere nam 

deel aan de Open Vlaamse 

Kampioenschappen judo              

in Hasselt. 

Zij eindigde in haar categorie op 
de vierde plaats. 

De meisjes kadetten volleybal plaatsten zich voor de halve finale van 

de Kardinaalsbeker! Beide wedstrijden werden gewonnen met 2-0. 

Rembert Torhout en het College van Veurne moesten het onderspit 

delven! SMIK was te sterk! We zijn klaar voor de volgende ronde... 

VOLLEYBAL 

Dikke truiendag kreeg op 
vrijdag 17 februari alle 
aandacht. De verwar-
ming schakelden we uit 
en in de gedichtenboom 
kwamen affiches met  
milieutips. Met dank aan 
de tweedejaars en me-
vrouw Vlieghe. 

JUDO 

Op woensdag 25 januari 
was er in Torhout een tafel-
tennistornooi voor niet-
aangesloten spelers. 
De winnaars van dit tornooi 
zijn geselecteerd voor de 
provinciale kampioenschap-
pen op woensdag 
22/02/2017.( Zwevegem) 
Voor SMIK zijn dat Noah 
Pleysier, Vic Vandendries-
sche en Viktor Beernaert. 
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… mevr. Victoire Moriau, grootmoeder van dhr. Bart De-

caestecker (studiemeester) 

… dhr.Pierre Vanderschommen, grootvader van Mathias 

Dedeyster (klas 420) 

… dhr. Ludwig Belpaeme, grootvader van Saar Belpaeme 

(klas 310) 

… mevr. Irène Devriendt, overgrootmoeder van Victor De 

Moor (klas 230)  

FAMILIENIEUWS 

 
In de lessen STEM in het tweede jaar gaat het deze periode over emulsie.                                    

De leerlingen maakten zelf geurende handzeep. 

We hopen 

jou  

te mogen  

ontmoeten  

op onze  

opendeurdag! 

BE THERE!! 

We wensen iedereen een fijn krokusverlof! 

Even de boog ontspannen om er dan met volle energie terug in te vliegen tot Pasen! 

DANK aan allen die poseerden voor de foto! 

De redactie WIM MATTHEUS en HILDE VLIEGHE 

We melden u het  

overlijden van ... 


