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SPORT@INTERNAAT

Twee tot drie keer per week voorzien we op het internaat van de lagere school een leuke 
sportactiviteit. We plannen dit doorgaans na het avondeten zodat de internen hun overtollige 
energie nog eens goed kwijt kunnen. 

Dit gaat van simpele tikspelen en oefenvormen naar allerlei groepssporten. Vaak zetten we in 
op sporten die ook tegemoet komen aan een groepsvormend karakter. Uiteraard zorgen we 
voor de nodige uitdaging en afwisseling. Zo krijgen de internen de kans om verschillende 
sporten te ontdekken. 

We proberen bovendien sporten aan 
bod te laten komen die in mindere mate 
in de schoolse context aan bod komen. 

Regelmatig voorzien we ook een  
grotere activiteit met alle internen  
samen. In september kregen de inter-
nen van de lagere afdeling de kans om 
samen met de internen van de 
secundaire afdeling op de Sint- 
Pietersplas te supboarden (stand up 
paddle) en te kajakken.

Op die manier willen we inzetten op 
een gezonde levensstijl en leren we 
hen samenwerken. Dit past ook  
volledig in onze visie van een gezonde 
geest in een gezond lichaam.  
 
Bovendien zorgt dit voor vaardigheden 
die ze ook in hun verdere leven kunnen 
meenemen. 
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VERJAREN IS EEN FEEST...
Op ons internaat laten we je verjaardag nooit ongemerkt voorbijgaan.

Woensdag 21 oktober mochten de jarigen van de maand september en oktober elk drie  
externe vriendjes uitkiezen. Gedurende de namiddag draaiden ze mee met onze internaats-
werking. Op deze manier leerden zij ook het reilen en zeilen van ons internaat kennen. Ze  
kregen een rondleiding achter de schermen van het internaat en kwamen zo in de  
studiezaal, de slaapgang, de ontspanningsruimte en zelfs in de douches.

Daarna volgde de verjaardagsactiviteit. We deelden de groep in twee. Er werden dan ook 
twee muzikale pakken voorzien. Wat een gezellige drukte en ambiance!                
En als kers op de taart kregen we heerlijke pannenkoeken als  
vieruurtje. Weer een onvergetelijke dag. Tot de volgende keer!
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CRE@TELIER
Elke donderdag is het superleuk. Dan mogen wij samen  
vogels maken en schilderen in het Crea-atelier van juf  
Kristine.  Wij leren er tekenen en netjes schilderen op onze 
eigen manier. 

Omdat we met een kleine groep zijn is het super gezellig. 
Wij mogen ook veel vertellen en praten over koetjes en kalf-
jes terwijl we rustig verder werken. Wij beginnen aan een 
werkje en komen wekelijks terug tot ons werkje af is. Pas 
dan mogen er nieuwe kindjes komen of mogen wij begin-
nen aan een nieuw kunstwerk. Iedereen is welkom want in 
iedereen schuilt een kunstenaar. 

Met eigen stijl en ideeën. Wij laten al onze kunstenaarsdro-
men uitkomen. Kom je ook? Tot snel!
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OPFLEUREN VAN DE STUDEERKAMERS IN HET 
INTERNAAT VAN DE 2DE GRAAD

Tijdens de grote vakantie kregen de studeerkamers voor de internen van de 2de graad een 
kleine boost. 

Voor de beide gangen werden nieuwe gordijnen aangekocht. De kamers ogen nu veel frisser.  
Afhankelijk van het type venster, de grootte en de manier waarop de vensters in de  
architectuur verwerkt zitten, werden twee verschillende soorten gordijnen gekozen. 

De verdieping 2A kreeg  stoffen gordijnen van het klassieke type. Rolgordijnen pasten beter 
op  gang 3A. 

Nu maar hopen dat dit de studiesfeer bevordert! 
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STRALENDE WOENSDAGEN OP HET 
INTERNAAT 1STE EN 2DE GRAAD.

De eerste week deden we per internaat een 
verkenning op en rond de eigen vestiging: 
langs waar kunnen we op vrijdag vlug de 
bus halen, waar stopt de bus trouwens? Hoe 
kunnen we evacueren uit onze kamers? 
Waar is het “winkeltje”? Hoe kunnen we fiet-
sen huren op het internaat en waar staan die 
in de fietsenkelder?  Na de verkenning van 
het internaat trokken we even de stad in voor 
een ijsje en een spelmoment in het  
Sebrechtspark.

De 2de week van het schooljaar stonden 
boogschieten en zwemmen op het pro-
gramma.  We konden kiezen welke sport ons 
meest boeide. Voor het boogschieten fiet-
sten we naar Tillegem. We konden oefenen 
op de staande en liggende wip.  
De zwemmers hadden een leuke middag in 
het Interbad waar de glijbaan op veel bijval 
kon rekenen. 

Ook bezochten we Sportwerk Vlaanderen 
(Bloso) om te muurklimmen en te squas-
hen. Wie durfde mocht tot boven klimmen, 
wat ongeveer 12 meter hoog is. Het was wel 
spannend daar boven. Onze beveiliger hielp 
ons veilig naar beneden. Omwille van Covid 
bleven we in onze “internaatsbubbel”.
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WINNEN OP HET INTERNAAT

Op dinsdag 21 september zijn we met het internaat vrijwillig gaan lopen langs de vesten. Zo 
konden we ook meegenieten van de wedstrijd naar aanleiding van het 250 jarig bestaan van 
de Sint-Janshuismolen.  

Er stonden super veel windmolentjes bij de molen met daarop QR codes  om mee te doen 
aan de wedstrijd. Ik had gezien dat de prijs een elektrische fiets was, dus ik wou super graag 
meedoen. Ik nam een windmolentje mee naar mijn kamer.  Zo snel mogelijk scande ik de QR 
code en bekeek alle vragen.

Op zaterdag, toen ik thuis was loste ik samen met mijn papa de vragen op. De eerste drie vra-
gen waren gemakkelijk. Je kon door de video’s te bekijken (die onder de vraag stonden) het 
antwoord vinden. De laatste vraag echter was een schiftingsvraag: ‘Hoeveel mensen denk je 
dat er aan deze wedstrijd meedoen?’  
 
Ik weet niet meer hoeveel ik gezegd had maar ik heb de fiets wel gewonnen!

Het is een supermooie fiets:  
donkerblauw en bovendien van een 
goed merk: Giant.  
 
Ik heb er al vaak mee gefietst.   
In één woord : prachtig :-)

Nikki Devos, 1ste 
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GEZELLIGE MOMENTEN IN HUYS TEN 
NAZARETTE

Bij het begin van het schooljaar namen we de tijd 
om te toasten op een fijn en gezellig schooljaar.

Met dank aan de fotograaf van dienst: Kasper 



8

HUYS TEN NAZARETTE  VERWELKOMT HAAR 
NIEUWE BEWONERS...

Onze ‘ecologische onkruidbestrijders’ zijn ondertussen al druk aan het werk in onze binnen-
tuin. De internen mochten bepalen welke kippen we op ons internaat wilden verwelkomen en 
ook hoe ze moesten heten. De resultaten van de bevraging zie je hieronder.

Welkom Jeanne en Jeannine !
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HALLOWEEN OP HET INTERNAAT

Het is best even griezelen op ons internaat 
op Halloween...

Hierbij een greep uit de activiteiten in Huys 
ten Nazarette

- griezelige mondmaskers,

- ‘smakelijke’ vingers

- escape-puzzel ‘heksenkeuken’,

- webinar historische achtergrond ‘Heksen in 
Brugge’ door een stadsgids,

- griezelpunch,

- ...afsluitend: griezelfilm op het internaat

 
 


