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Beste leerlingen en ouders

In de donkere dagen van het jaar is Kerstmis het feest van het licht. Je komt
samen met familie en vrienden, om terug te blikken en vooruit te kijken.

In het Agnetencollege hebben we deelgenomen aan de Warmste Week.
Leerlingen en personeelsleden organiseerden allerlei activiteiten om geld
te verzamelen voor organisaties die strijden tegen kansarmoede. De
leerlingen hebben onkruid gewied, auto’s gewassen, sportwedstrijden
georganiseerd, cakes gebakken … Je hoefde die dagen geen boterhammen
mee te brengen naar school.

Ook in onze school worden we geconfronteerd met kansarmoede. We zien
het als leerlingen bepaalde snufjes niet hebben, niet meegaan met
activiteiten of als de rekening moeilijk betaald geraakt. Daarom hebben we
onze eigen solidariteitswerking via Iedereen Mee. Deze werkgroep staat
klaar wanneer leerlingen een financieel steuntje in de rug nodig hebben.

Tegelijk is deze periode soms ook een moment van overdaad, met mooie
cadeaus. Geluk zit niet in de nieuwste gsm of in dure designerkleren. We
moeten net duurzaam leren omspringen met onze planeet, en dat gedrag
begint bij onszelf. De werkgroep milieu organiseerde daarom in de week
van Black Friday, in samenwerking met de Kringwinkel, elke middag een
thrift shop. Op de foto hierboven ziet u een tweedehandswinkeltje met
bijna nieuwe, maar eerder gedragen kledij. Zo kan het dus ook. De mooie
opbrengst ging eveneens naar Iedereen mee.

Namens alle medewerkers van het Agnetencollege 
wens ik u een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

Pieter Kenis, directeur Agnetencollege

https://www.instagram.com/agnetencollegepeer/
https://www.facebook.com/agnetencollege


Voor het eerst nam het Agnetencollege deel aan de First Lego League, georganiseerd door VOKA Limburg. “En dat met een
grote delegatie eerste- en tweedejaars”, vertelt leerkracht Techniek Sanne Vaes tevreden. “De wedstrijd daagt hen uit om een
LEGO-robot te programmeren en uit te testen op een wedstrijdtafel. Daarnaast moeten ze ook een innovatieve oplossing
bedenken voor technologische problemen in de huidige maatschappij. Rond het thema Superpowered werkten we ideeën uit
om wagens energiezuiniger te maken. De leerlingen stelden enquêtes op, contacteerden bedrijven voor feedback en stelden
een complete presentatie op voor een jury.”

Jurre Jaeken, Jasper Maes en Fiënna Eikenaar maakten het project van a tot z mee. “Wij wilden op de lagere school al meedoen
aan een gelijkaardige wedstrijd, maar corona belette dat. Toen deze oproep kwam, twijfelden we geen seconde. Wij wilden
toekomstige wagens uitrusten met zonnepanelen en propellers voor het verwerken van windenergie. Uit de feedback van
bedrijven begrepen we dat die twee systemen elkaar tegenwerken en hoe we dat moeten oplossen. Uit enquêtes leerden we
dat men vooral wakker ligt van waterstofgas als energiebron. En dus gingen we ook daar mee aan de slag.”

“Op de wedstrijddag zelf waren we allemaal enorm gespannen”, vertelt Jurre. “Maar gelukkig konden we ons tussendoor wel
amuseren met wetenschappelijke proefjes”, vullen Jasper en Fiënna aan. “Dat maakte de spanning draaglijk. En, belangrijk, wij
gingen supporteren voor onze medeleerlingen die zich bezighielden met de robot. Zij moesten maar liefst vier wedstrijden het
beste van zichzelf geven.”

Alle middagpauzes stonden de laatste weken in het teken van de First Lego League. “Het was een pittig traject inderdaad”,
besluit Sanne Vaes. “Het was elke middag stevig doorwerken geblazen om tot een resultaat te komen. Samen met collega
Lotte coachte ik de leerlingen. Ze leerden logisch denken, kritisch zijn en hun mening uiten, met respect en zin voor
samenwerking. Als je ziet hoe ze hun mannetje stonden tussen regelrechte STEM-scholen, kan ik alleen maar trots zijn op hun
prestaties.”

First Lego League: 
proeven van techniek
“Een leuke herinnering en een fantastische ervaring 
was het.” Jurre Jaeken, Jasper Maes en Fiënna 
Eikenaar (1ste jaar) vertellen superenthousiast 
over de First Lego League, een techniekwedstrijd 
voor jongeren tussen 11 en 14 jaar. Na maanden
voorbereiding trokken ze met 17 leerlingen en
leerkrachten Sanne Vaes en Lotte Truyen naar de 
PXL Hasselt om hun projecten te verdedigen.

 

Lotte Truyen
(l) en Sanne

Vaes (r) lieten
17 leerlingen
proeven van
de First Lego

League 



.

 
Wie? Stefaan Simons, 57 jaar, leerkracht Frans.

Motto? “‘L’environnement, c’est dans ma nature’. Die groene levens-
wijze is ingebakken in mijn natuur. Net zoals de Franse taal, zoals je hoort."

Waar komt die interesse vandaan? “Dertig jaar geleden 
leerde een tuinarchitect me alles over planten en biodiversiteit. 
Die kennis deel ik nu met de leerlingen van het groenatelier.”

Wat is precies het groenatelier? “Een 30-tal leerlingen 
komen er tijdens middagen op af. Ze leren er snoeien, 
knotten, hoe een snoeivorm ontwikkelen met een aantal 
struiken of bomen, enz. Momenteel zijn we bezig aan een 
adventskrans, zoals je kan zien op de foto. Meestal ga ik met hen 
naar het ‘groenlabo’. Dat is gewoon mijn tuin (lacht). Ik woon op 
wandelafstand van de school, vandaar…”

Hoe ervaren leerlingen dat? “Het maakt 
me trots als ik zie hoe ze daarvan genieten. Het 
is creatief, het zorgt voor rust in het hoofd en 
sommigen ontdekken er een nieuwe passie."

Het is duidelijk genieten… “Klopt, omdat het 
heel breed gaat. Over de CO2-opname van een 
paradijsvogelbloem in klaslokalen of over het mysterie 
van de kiwi. Nu onderhandelen we over de aanleg van 
een zonnebloemenweide op ons schoolterrein. 
Het zou fantastisch mooi zijn als dat lukt."

Lief en Leed
Onze deelneming aan de families die iemand moesten afgeven
† Marie Louisa Lijnen, overgrootmoeder van Amélie Gielen
† Lizette Lambrechts, moeder van oud-collega Heidi Tack
† Virginie Berckmans, overgrootmoeder van Ella-Louise Geukens en Nore Boets
† Frits Teppers, overgrootvader van Gitte Teppers
† Sylvia Meulemans, oma van Jill Axters
† Bèr Bosmans, opa van Nette Bosmans
† Marleen Meers, oma van Louis Sleypen en Charlotte Sleypen
† Yasar Yaylagul, opa van Zara Kelchtermans
† Louis Darcis, schoonvader van collega Nicole Catteeuw
† Michiel Lauwers, opa van Nore Leen
† Nicole Goossens, plusoma van Manou Paesen

Een dikke proficiat aan collega's voor een nieuw leventje in hun leven
°Jull, dochtertje van collega Miek Gevers en Jo Thomassen
°Floor, dochtertje van collega Thomas Schonkeren en Anouk Kelchtermans
°Lotte, dochtertje van collega Katrien Declerck en Dries Vandebeeck

OP DE PLANNING...

9/1/2023 Algemene personeels-
vergadering, geen 8ste uur,
avondstudie, inhaalles. Wel Op
Stap
 

Stefaan Simons, het groene hart van de school
Geen bloem of plant op school, of hij wordt onder handen genomen
door Stefaan Simons. Maak kennis met de groene vingers van het
Agnetencollege.



Creagneten Creatief talent, dat is er voldoende op het Agnetencollege. We geven het op
geregelde basis een stem in de AgnetencollAge. In deze editie: Miquel Aait Aadi.

Warmste weken... ook op het Agnetencollege

Een paar maanden geleden viel er een
Smartschool-berichtje in de bus. Wie 
‘een goede schijf’ wou ontdekken 
moest eens luisteren naar de 
nieuwste track van Miquel Ait Aadi,
leerling van het 5de jaar 
Economie-Moderne Talen.

“Dat doe ik inderdaad graag”, zegt Miquel. “Thuis op
mijn kamer een beetje beats, hiphop en melodieën

mixen. Niet dat ik de ambitie heb om op
Tomorrowland te staan, maar ik wil 

er wel beter in worden. Af en toe eens een
nummertje releasen en 

op die manier mensen laten 
luisteren naar mijn muziek.

 Zo heb ik al een 20-tal 
liedjes gemaakt.”

 
“Ook in het schrijven 
van teksten moet ik 

nog groeien”, gaat 
Miquel verder“. Als ik 

hoor hoe mijn 
favorieten Kendrick 

Lamar en Drake met 
lyrics en beats omgaan, 

heb ik nog een hele weg 
af te leggen. We zien wel 
of het iets wordt. Eerlijk 

gezegd droom ik nóg meer 
van een basketcarrière. Hard 
blijven werken, dat is sowieso 

de boodschap.”

De leerlingen van het project 'evenement' (4de jaar) lieten het Agnetencollege vlammen tegen kansarmoede. Klussen, bakken,
voetballen, volleyballen, auto's wassen, ramen wassen en zelfs met de hond gaan wandelen. Het leverde allemaal centjes op...


