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De laatste dag voor de 
kerstvakantie moesten de 
leerlingen maar een halve 
dag naar school komen.  

Eerst was er een sfeervolle 
kerstbezinning met als the-
ma gezelligheid. Mevrouw 
Gerne en mevrouw Vlieghe 
dirigeerden het SMIK-
koortje en heel wat leer-
lingen lieten hun mooiste 
muzikale talenten zien.  

Vervolgens werd Zuudhove 
omgetoverd tot een gezellig 
schoolrestaurant waarna 
iedereen kon genieten van 
een lekker kerstmaal. 

 

Op dinsdag 30 januari gingen de leerlingen van de tweede graad Latijn een dagje naar Brussel. Eerst 
stond een bezoek aan de tentoonstelling ‘Pompeii, the imortal’ op het programma. Daarna volgde een 
boeiende gidsbeurt door onze hoofdstad.. 

SMIK IN DE BAN VAN KERST 

nieuwsbrief  derde periode 2018 

Excursie Latinisten 



Op vrijdag 26 januari 
was er het hoogtepunt 

van deze periode: 
SMIK’s got talent. On-

ze leerlingen gaven het 
beste van zichzelf in 
deze show. De op-
brengst is voor het 

goede doel: Kom op 
tegen kanker, het goe-
de doel waarvoor oud-
leerling dokter Katrien 
Tilleman 1000 km zal 
fietsen. Het werd een 
schitterende show vol 
afwisseling: zang en 

dans, toneel, goochel-
acts, muziekoptre-

dens…  

                                             

  

Een grote pluim voor de organisatie die in handen was van de vierdejaars o.l.v. dhr. Follet. 

VRIJ PODIUM 



Als ik in Gent met vrienden op café zit, denken 
we soms nog eens terug aan die heerlijke peri-
ode in het SMIK. We vragen ons dan af:  
 

Of je ’s middags nog frisdrank kan kopen 
met groene SMIK-drankbonnetjes? 

Of de vlaggen in het aardrijkskundelokaal 
nog steeds de gaten in het plafond ver-
bergen?  

Of meneer Rémy de leerlingen nog steeds 
‘Les Misérables’ of ‘Le Chien Jaune’ 
laat lezen? 

Of er ’s ochtends nog verplichte ochtend-
studie is? 

En uiteraard zijn we ook benieuwd welke 
leerkrachten uit ‘onze tijd’ er nog werken… 

 
Meer nog dan de lessen herinner ik me vooral de fijne sfeer op school tijdens de projectweken en toneel-

voorstellingen. Ze zorgden ervoor dat ik mijn creativiteit ook naast de lessen kwijt kon en verder kon ont-

wikkelen. Zo staan Helena The Game en Hamlet Jr. voor altijd in mijn geheugen gegrift. Volgens mij zou 

het nog steeds lukken om enkele stukken tekst uit het hoofd op te zeggen, zelfs na al die jaren. 

Ik kwam enkele jaren geleden op bezoek tijdens de opendeurdag en toen voelde het alsof ik nooit was 

weggeweest. Door de verschillende projecten is een stukje van me blijven plakken op school. In de ‘muur 

van Troje’ aan het secretariaat zit bijvoorbeeld een steen van mij verwerkt. En de gangen hangen vol fo-

to’s van oude theaterstukken. Door Helena The Game en Hamlet Jr. ben ik er dus elke dag een beetje bij. 

Na vier jaar SMIK volgde ik nog twee jaar economie-wiskunde aan het Sint-Jozefsinstituut-college. Hoe-

wel daar ook een leuke sfeer hing, konden die twee jaren in Torhout het warme en veilige SMIK-gevoel 

niet evenaren.  

In 2008 ging ik Communicatiewetenschappen studeren aan de UGent en ondertussen werk ik al bijna 4 

jaar bij de VRT als stafmedewerker bij de communicatiedienst. Ik hou me er vooral bezig met interne com-

municatie en de sociale media van de VRT. Teksten schrijven, tweets maken, originele invalshoeken voor 

foto’s verzinnen… Geen enkele werkdag is dezelfde en die afwisseling is fantastisch. 

Ik vind het geweldig om op mijn manier een steentje te kunnen bijdragen aan grote projecten als De 

Warmste Week van Music For Life. Ik ben enorm trots op mijn werkgever en alle collega’s als ik zie hoe 

we er elk jaar in slagen om heel Vlaanderen te mobiliseren voor het goede doel. Ook programma’s als 

Taboe, Tabula Rasa of Sorry voor alles zorgen ervoor dat ik elke dag met plezier ga werken. Bij ons staan 

geen mensenlevens op het spel, wij proberen mensen te raken met straffe programma’s en verrassende 

of aangrijpende reportages op radio, tv en online. Dat is eigenlijk wat ik altijd al wilde doen. 

Aan de huidige leerlingen van SMIK kan ik maar één goede raad geven: geniet van je zorgeloze tijd op 

SMIK, ontdek je talenten en jaag je dromen na. Ook al moet je soms hard studeren, pas achteraf besef je 

hoe mooi die tijd eigenlijk was. Het klinkt allemaal erg cliché, maar later zal je moeten toegeven dat ik      

gelijk had. 

Babbel met oud-leerling 

Thijs Vandepoele die op 

SMIK de richting economie 

met wiskunde volgde! 



De leerlingen van het derde jaar economie deden        
in voorbereiding op hun minionderneming een  
marktonderzoek in alle klassen. Zo kregen ze een 
beter zicht op de wensen van hun toekomstige    
klanten. 

Marktonderzoek          
economie 

De heren Remy en Decaestecker organiseerden op vrijdag na school weer wat sportactiviteiten.     
‘Start to tafeltennis’ vond gewoon plaats in de studiezalen.                                                                       
Creatief omgaan met de infrastructuur was de boodschap. 

  

Latijn is niet alleen woordjes memoriseren 

en lange teksten vertalen … Latijn en 

ritme, rappen, muziek en woord… Jawel 

op SMIK is dat mogelijk!  Samen met Big 

Bradda Mc is het startschot gegeven om 

een eigen rap te maken met 125! 

 

RAPPEN IN LATIJN 
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Na school niet alleen fysieke            
sporten, maar ook denksporten op 

SMIK. Op vrijdag 2 februari kon-
den leerlingen op vrijwillige basis            

leren schaken.  

Op donderdag 28 februari was er de verkoopdag van de minionderneming           
Burgerpop. De onderneming die werd opgericht door de leerlingen van het derde 
jaar economie verkocht tijdens de pauzes 200 zakjes popcorn. Over de middag 

werden bijna 200 hamburgers aan de man gebracht. Na een intensieve voorberei-
ding waren de leerlingen heel tevreden over het eindresultaat.  

Eind januari was 
er de Poëzieweek. 
De leerlingen van 
klas 3B trokken 

tijdens de lessen 
Nederlands naar 
het Meunycken-
hof. Daar brach-
ten ze voor de 

bewoners poëzie 
op een creatieve 
manier. Zowel de 
leerlingen als de 

bewoners genoten 
van dit literaire 

moment. 

Dag van de poëzie 
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Héline Demeulenaere 
werd 4

de
 op                   

de open kampioen-
schappen judo                      

in Hasselt. 

Dikketruiendag had dit jaar als thema ’hittestress’.  

Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door al de 
verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de           
temperatuur 7 graden hoger ligt dan op het platteland.  

De tweedejaars werkten posters uit o.l.v. mevr. Vlieghe. Bedankt 
aan Frauke en Charline voor het afficheren. 

DTD: van grijs naar frisgroen 

De leerlingen van het  
vierdejaar economie en 
humane wetenschappen 
brachten samen met de 

heren Follet en Mattheus 
een bezoek aan de recht-

bank van Brugge.             
Ze woonden een zitting bij 
van het Hof van Assisen 
en de politierechtbank. 

Vooral het proces Poppe 
maakte een diepe indruk. 

JUDO 

SVS-NIEUWS:  

Viktor Beernaert 
(goud) en Ynse 
Cobbaert (zilver) 
presteerden heel 
sterk tijdens de 
schoolcompetitie ta-
feltennis in Torhout ! 
Proficiat jongens ! 

TAFEL- 

TENNIS 
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… dhr. Roger Cooman, vader van dhr. Stefaan 
Cooman (leerkracht) 

… mevr. Rosette Van Watermeulen, overgroot-
moeder van Sarah Verlinde (klas 144) 

… dhr. Cyriel Moutton, grootvader van dhr. Bart 
Decaestecker (studie-meester) 

FAMILIENIEUWS 

 

Dinsdagnamiddag 6 februari was er grote animo op onze        
kleine school.  De zesdeklassers uit de omgeving waren op be-
zoek… Fijn om zoveel stralende gezichten te zien vol             
interesse in de middelbare school! 

 

We hopen 

u  

te mogen  

ontmoeten op 

één van onze  

infomomenten! 

 

BE THERE!! 

We melden u het  

overlijden van ... 

ZICHT  

OP SMIK 



 

 

U bent  
steeds goedgezind 

altijd vriendelijk 

heel positief 

hulpvaardig 

het zonnetje op school 

streng maar rechtvaardig 

energiek  

een man van weinig woorden 

een man met krachtige woorden 

een goed leider aan het roer 

van een boot 

een goed verteller 

een directeur op een motorfiets 

het hart van de school 

steeds uzelf 

heel sociaal 

KORTOM :  u bent ‘toppie’. 

Naast de dag van de leerkracht en de dag van de klant heb je nu ook een dag van de directeur.  

Dit jaar ging dit door op woensdag 31 januari 2018. Twee leerkrachten mevr. Deketelaere en   

mevr. Blomme hadden dit opgemerkt en werkten samen met heel het tweede jaar een verrassing 

uit voor onze directeur Rik Gadeyne. En of hij aangenaam verrast was! 

U heeft  
elk moment van de dag 

een mooie glimlach 

een luisterend oor 

U bent bezorgd om 

onze veiligheid.  

Elke woensdagmorgen: 

fluohesjes, fietslichten 

en veilig rijden. 

Je hebt alle leerlingen even graag en u 

staat steeds paraat. 

Je steekt iedereen steeds een hart  

onder de riem. 

U leidt een kleine school 

maar u maakt deze supergezellig. Ook 

zorgt u ervoor dat alles 

in ‘goeie banen’ verloopt. 

Iedere dag sta je hier 

met een lach 

op je gezicht. 

Vandaag sta ‘jij’ 

in het licht. 

Maar vergeet niet:  

u heeft ook  

fantastische  

leerlingen!! 

We wensen iedereen een deugddoend 

vakantieweekje ‘krokus’. 

DANK aan allen die poseerden voor de foto! 

De redactie WIM MATTHEUS en HILDE VLIEGHE 


