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Komen eten 

De leerlingen van 1B gaan de 

uitdaging aan om het program-

ma ‘Komen eten’ na te bootsen. 

Er is echter 1 voorwaarde: elk 

groepje mag het budget van 

€10 niet overschrijden. Tijdens dit project leren de 

leerlingen heel wat bij: hoe omgaan met geld, hoeveel 

alles kost, in groep overleggen, klasgenoten evalueren 

en hun mening kunnen verantwoorden. Dit alles is te 

volgen in de volgende nieuwsbrieven. 

6 bv bezoekt struikelblok 

Op 26 september volgden de leerlingen van 6bv een inleefpar-

cours waarin ze konden ervaren hoe het voelt om te leven met 

beperkingen. Zo kregen ze een age-simula.on-pak aan zodat ze 

hun gewrichten moeilijker konden bewegen, speciale hand-

schoenen om een verminderde tastzin te 

creëren en verlies van zicht door het 

dragen van een speciale bril. Ook werd er 

een hindernissenparcours afgelegd met 

gewone en elektrische rolwagens. Kort-

om, een zeer leerrijke uitstap . 

Hallo! 

Het schooljaar is alweer stevig uit de startblokken geschoten. We star3en met 2 leerlingen meer dan vorig 

schooljaar, in totaal 232 enthousiaste jongens en meisjes! We zaten niet s.l in de eerste weken van het 

schooljaar. Zo is onze gloednieuwe website www.atlas-atheneum.be online. Nog niet alle pagina's zijn af, 

maar dat komt in de loop van dit schooljaar in orde. Binnenkort komen ook filmpjes van de school en elke 

afdeling erop. Regelma.g vind je er nieuwe fotoreeksen en nieuwsberichten. Kortom, een levende site die 

een regelma.g bezoekje waard is!  

Op 12 september ontvingen we alle ouders van onze kersverse eerstejaars. Ze kregen alle nodige informa-

.e en maakten uitgebreid kennis met de leerkrachten en de directeur.  

Op 3 oktober hielden we onze eerste sportnamiddag van het schooljaar. Op 

diverse loca.es konden onze leerlingen verschillende sporten beoefenen. 

Het werd een leuke namiddag. 

Op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede, bracht de staatsse-

cretaris voor armoedebestrijding, mevr. Maggie De Block, onze school een 

bezoek. Ze kwam er ons project rond armoede steunen. Het werd een ge-

slaagde ochtend, waarbij we onze leerlingen en leerkrachten bewust maak-

ten van het feit dat er in hun klas wel eens kinderen zouden kunnen zi3en 

die het financieel moeilijk hebben. 

Er staat nog veel te gebeuren de komende maanden. Eerstkomend evenement is ons "eetparcours". 

Kom de drie scholen (De Klimop, Atlas Atheneum en CVO Cervo-GO) ontdekken op vrijdagavond 15 no-

vember. Je wordt er door de scholen geleid en geniet er van een aperi.ef, soepje, sorbetje, om uiteinde-

lijk af te sluiten met een winterBBQ en een dessertbord! 

U ziet dat wij niet s.lzi3en. 

Ik hoop u dan ook dit schooljaar op één of meerdere van onze ac.viteiten te mogen verwelkomen. 

Tot dan! 

 

Davy De Decker 

De eerste schoolsportac
viteiten zijn ondertussen ook al achter de rug. Aan de strandjogging en de Pegasus-

loop werd er deelgenomen door de leerlingen van de sportrich�ng. Thibault Robert behaalde hier een welver-

diende derde plaats! Verder dit schooljaar staan nog voetbal, badminton, tafeltennis en adventure trophy op 

het agenda. 

De Champions League is gestart. Maar liefst 13 ploegen nemen deel. Elke maandag en vrijdag strijden ze 

voor de CL-�tel. Op dinsdag en donderdag gaat het badminton– en volleybaltornooi door. De finales vinden 

plaats op de Open Campusdag. 
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Op vrijdagavond 4 oktober liepen de leerkrachten Dhr. Co,yn en Mevr. Mylle en de directeur rondjes voor een 

lagere maximumfactuur voor de zesdes van de gemeentelijke basisschool De Horizon in Snaaskerke. Op deze 

manier hielpen ze de zesde klas aan een volledig gra�s schooljaar dit jaar! De sfeer was heel goed en volgend 

jaar zal Team Atlas een grotere delega�e proberen af te vaardigen naar de estafe,eloop. 

In het kader van Gelijke Kansen Onderwijs (GOK) gingen de leerlingen van 1A en 1B op 6 september naar het 

Fort Napoleon. Ze kregen er deskundige uitleg door een team van gidsen. Er was ook een ontspanningsmoment 

voorzien zodat de 12-jarigen uit de diverse basisscholen met elkaar konden kennismaken.. 

Frituur de Groene 62 

Nieuwpoortsesteenweg 2 

8470 Gistel 

Alle dagen (behalve woensdag) 
open 

Uitstap firma 

Dhondt Brugge 

Op vrijdag 6 september 

bezochten de leerlingen 

van het 7de jaar interieur-

bouw de firma Dhondt in 

Brugge. Hier konden onze 

leerlingen de nieuwste ontwikkelingen bekijken op ge-

bied van meubelbeslag. De magazijnen waren omge-

bouwd tot een beurs waar verschillende fabrikanten hun 

materialen uitstalden. Ook kregen de leerlingen een des-

kundige uitleg over het plaatsen van binnenschuifdeuren 

met een volledig weggewerkte rail. Een uitstap die dus 

perfect aansluit  bij de opleiding. 

Echte kruiers 

Gelaarsd en gespoord met broekpakken en laarzen stap-

ten de leerlingen van 2A op donderdag 26 september als 

echte garnaalkruiers de zee in. Na onze vangst van platvis-

sen, krabben en garnalen kregen we uitleg van de gidsen. 

Na het kruien hadden we 

voldoende zeebenen om de 

overzet te nemen naar het 

Noordzee—aqarium. Daar 

maakten we kennis met alle 

vissoorten van de Noordzee. 
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