NIEUWSBRIEF - MAART - MEI 2021

INTERNATEN SINT-LEO HEMELSDAELE

AAN ALLE INTERNEN...

Beste internen en sympathisanten

Stilaan krijgen we hoop op ‘terug naar normaal’. De terrasjes zijn open en we hebben zicht
op verbetering wanneer ook de restaurants tout court open zullen gaan. In Brugge horen
we opnieuw het geluid van de paarden en de koetsen, uit de bootjes op de Reien klinkt
opnieuw gezellig commentaar en we horen zij het sporadisch opnieuw ‘vreemde talen’…
Ondanks deze vooruitzichten blijven we op het internaat bijzonder waakzaam en voorzichtig. Wat we hebben opgebouwd willen we niet zomaar weer kwijt. We willen als internaatsteam dan ook iedereen en in het bijzonder ook de internen danken die zich zo goed als
mogelijk aan de COVID-maatregelen hebben gehouden en die zich blijven inzetten om de
afspraken na te leven.
In Huys ten Nazarette zijn voor het eerst sedert lang alle internen van 5 en 6 opnieuw
samen.
In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die ondanks COVID toch konden doorgaan.
Het is nu nog even aftellen naar het einde van het schooljaar. Straks komen de proefwerken er opnieuw aan…

We wensen iedereen veel succes bij de laatste horde voor dit schooljaar.
Namens het voltallige internaatsteam
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VOOR ALLE INTERNEN
LASERSHOOTING

Een lasergame is een gemeenschapsspel dat men
speelt in een groep, en waarbij men probeert om
de tegenstander "af te schieten" en op deze manier
punten te verzamelen. Dit schieten gebeurt met
een "lasergeweer". Er komt weliswaar een (zwakke) laserstraal uit dit geweer, maar het feitelijke
schieten geschiedt met een infrarood signaal. Iedere deelnemer draagt een doel dat dit signaal kan
opvangen, en de speler laat weten wanneer deze
geraakt is. Tevens houdt het doel bij hoeveel keer
er is geschoten en door wie. De ruimte waarin indoor lasergames gespeeld worden, wordt een
"arena" genoemd.
De internen van de 3 internaten kregen de kans
om op woensdag 28 april beurtelings deel te nemen aan het lasershooten op de vestiging SintLeo.
Ook op ons internaat hebben we gelasershoot. Dit
ging door op gang F. We werden in 2 groepen verdeeld. In het begin was het minder leuk omdat de
meisjes niet mee wilden doen. De meisjes waren
hiervoor niet zo enthousiast en dus werd het een
jongens-game. We speelden intensief en werkten
goed samen. We vonden allemaal mysterieuze objecten op F. Zo werd het ook wel spannend. Toen
we klaar waren met de lasershoot dronken we een
smoothie en genoten we nog even van de zon op
het grasveldje. Deze activiteit is zeker iets om nog
eens te herhalen. Wij hebben hier zeer erg van genoten
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VESTIGING HEMELSDAELE
TRIËNNALE -WORKSHOP

Workshop Triënnale: Amanda Browde
Woensdag 28 april hadden de meisjes op internaat een
buitengewone activiteit. Zij maakten deel uit van het
kunstproject Amanda Browder.
Wij gingen in het Brugse atelier waar Amanda werkt een kijkje
nemen en konden meehelpen om dit project tot een goed
einde te brengen. Wereldwijd kleedt Amanda met kleurrijke
stroken stof gebouwen aan. In het Brugse atelier nam
Amanda ons mee naar een de tent waar tal van stoffen en
naaimachines op ons tonden te wachten. De meisjes kozen
in allerlei blauwtinten verschillende stoffen uit. Deze werden
op maat met kopspelden aan elkaar gespeld. Dan moesten
deze stroken ook nog aan elkaar worden gestikt! Een hele
leuke karwei! Elk meisje kreeg de kans om met de
naaimachine aan de slag te gaan! Echt leuk en spannend…
Recht stikken was moeilijker dan gedacht! Samen met nog
veel andere aanwezige vrijwilligers droegen onze meisjes
hun steentje bij aan dit kunstproject
Binnenkort schittert er dus ergens in Brugge een kleurrijk
aangekleed stoffen gebouw waar onze meisjes met veel
plezier en enthousiasme aan hebben meegewerkt.
Het was een meer dan geslaagde leerrijke kunstnamiddag.
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VESTIGING HEMELSDAELE
MOOI-MAKERS

Op woensdag 5 mei trokken we in twee
groepen de stad in.
We kregen een uohesje en gewapend
met een grijpstok, handschoenen en
een afvalzak vertrokken we.
We zochten de kunstwerken van de
leerlingen van de kunsthumaniora. Onderweg zouden we waar mogelijk de
stad wat netter maken. Niet te geloven
hoeveel vuilnis we vonden. We hopen
dat door onze actie de kunstwerken in
een nettere omgeving te zien zijn.
En yes! We werden getrakteerd op een
heerlijk ijsje. Uiteraard verdween alle afval netjes in de vuilniszak.

fl
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MIJMERING VAN EEN STAGIAIR
In februari 2021 begon ik mijn stage op het internaat van Sint-Leo Hemelsdaele.
Werken met kinderen was voor mij helemaal nieuw, dus ik wist nog niet wat me
precies te wachten stond. Ik kwam in een heel hecht en gedreven team terecht
waar ik mij gauw op mijn gemak voelde en alle kansen kreeg om mij als stagiair
te ontplooien. Alle kinderen zijn stuk voor stuk uniek. Het was dus ook geen
verrassing toen ik merkte dat ik de kinderen al snel in mijn hart meedroeg. Het leren kennen van deze kinderen op meerdere vlakken was voor mij een verrijking.
Ik leerde terug spelen, ontdekken, luisteren, zorgen voor,.. Maar vooral kwam ik
mezelf soms tegen.
Gelukkig kon ik altijd terugvallen op de collega’s die mij met raad en daad bijstonden. Het is dankzij dit team, de aanmoediging van beheerder Joke en het
onuitputtelijke enthousiasme van de kinderen dat ik bleef groeien als opvoeder.
Ik kijk nu al uit naar volgend schooljaar om mijn stageperiode in dit jne internaat
verder te zetten.

fi
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VESTIGING SINT-LEO
HET WILGENBROEK - PLANTENCENTRUM

Op woensdag 24 februari trokken de eerste graad en het
derde middelbaar van Sint-Leo naar ‘Het Wilgenbroek –
Plantencentrum’. Het was een zeer zonnige woensdagnamiddag dus perfect om een etstocht aan deze activiteit te
koppelen. De etstocht verliep niet zonder hindernissen: er
vielen een paar kettingen af, maar gelukkig al bij al niet erg.
En het zonnig weer was onze bondgenoot.
Eenmaal ter plaatse konden de leerlingen vrij rondlopen en
planten uitkiezen om de plantenbakken op het internaat op
te vrolijken. Mevrouw Lambert wist te vertellen dat helleborussen bloeien tijdens de winterperiode tot aan de lente
en dat ze in vele verschillende kleuren beschikbaar zijn. Na
het bezoek genoten we ter plaatse van een vieruurtje, een
wafel en capri sun. Dat gaf ons de kracht voor de etstocht
terug naar het internaat. Opnieuw een leuke activiteit op
woensdagmiddag ondanks COVID.
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BEZOEK AAN GRUUTHUSE

De 1ste graad bezocht het Gruuthuse museum. Het is een groot huis, eigenlijk een stadspaleis,
dat ons veel leert over het oude Brugge. We konden best interactief bezig zijn in het museum.
Zo is er een zaal waar je een schip kan laden. Je moet zorgen dat de lading evenredig verdeeld
is over het schip zodat het stabiel blijft op het water
De zaal met kant en textiel vond ik interessant. Er is ook een kleine kamer waar je mensen in
pro el kan overtekenen. We tekenden hier onze opvoedster. In de keuken zagen we een
reuzegrote heksenketel. De pot is zo groot dat er bijna een persoon in kan
Sommige internen volgden de rondleiding aan de hand van een doosje met vraagjes. Dit is een
vragenspel dat uitgewerkt is door de educatieve dienst van het museum. In elke zaal moest je
op zoek gaan naar een voorwerp. Als je dit gevonden had stond er een opdracht op je kaartje en
nog wat extra uitleg. We leerden die middag op een speelse manier veel bij over hoe de
Bruggelingen leefden in het verleden. Het was best wel leuk
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BEZOEK AAN GRUUTHUSE
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EEN FRISSE LOOK

VOOR

NA

VOOR

Schilderen voor en n
Schilderen! Neen, we schilderen niet creatief op
doek of paneel maar we laten het interieur en
exterieur van de slaapgang op de vestiging SintLeo beetje bij beetje opfrissen.
De nieuwe branddeuren op de slaapgang kregen
een frisse laag verf.
De raamkozijnen werden opgefrist evenals de
zijkanten van de dakkapel aan de buitenkant.
De rest van de werken is voorzien tijdens de grote vakantie.
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URBAN GAMES
Op woensdag 3 maart verwelkomden we een medewerker van Sportwerk Vlaanderen. Hij
bood ons om enkele URBAN GAMES aan.
Uiteraard hielden we ons aan de COVID-maatregelen, ging alles in open lucht door en bleven
we in groepen van 10 personen. De groep werd in 2 verdeeld, begeleid door de medewerker
van ‘Sportwerk Vlaanderen’ en door opvoeder mr. Maxime. Na 45 minuten schoven we door van
activiteit.
Het eerste spel was ‘spikebal’. Dit bleek niet zo eenvoudig te zijn. Ze moesten met een bal naar
elkaar spelen door de bal op een net te slaan waardoor de bal omhoog gekaatst wordt. Een
tweede activiteit ‘wackitball’. Een combinatie van tennis, pingpong en squash waarbij 2 teams
tegen elkaar spelen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een squash balletje en rackets. Tot slot
hadden we de urban sport ‘canjam’. Een sport waarbij teams tegen elkaar spelen en zoveel
mogelijk punten scoren door met een frisbee tegen of in één van de twee tonnen te spelen.
Deze middag was een kennismaking met minder gekende sporten. Na wat aarzeling deden de
internen actief mee en hebben ze zich goed uitgeleefd

.
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URBAN GAMES
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DANTE NAAR DE FINALE VAN DE
VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE

Op woensdag 3 maart namen vier leerlingen deel aan de tweede ronde van de
Vlaamse Wiskunde Olympiade.
Na bekendmaking van de resultaten
slaagde Dante Lootvoet erin om de nale
te bereiken.
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We zijn heel erg trots dat Dante aan de
nale mag deelnemen! Pro ciat Dante!
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VESTIGING HUYS TEN NAZARETTE
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VESTIGING HUYS TEN NAZARETTE
100 DAGEN-VIERING…

Helaas konden de 6des hun 100 dagen niet zo uitgebreid vieren als op andere jaren. Het
internaat heeft toch voor een leuk alternatief gezorgd. Donderdag 18 maart hebben de
beheerder en de opvoeders een pizza-avond georganiseerd. Er was een hapje en een
drankje voorzien en iedereen kon even bijpraten. Daarna kwamen de pizza's. We konden
kiezen tussen margherita, 4-kazen, pepperoni, bbq en veggi. Iedereen heeft zijn buikje
rond gegeten en we genoten allen van de gezellige avond. Dank je wel aan het
internaatsteam voor het organiseren van deze leuke avond
(Verslag: Emma Coulier)

.
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100 DAGEN-VIERING…
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GENIETEN IN DE BINNENTUIN

Terwijl onze kruidentuin weelderig tiert kunnen de internen genieten van
het zonnetje in de binnentuin. De kruiden kunnen gebruikt worden voor
muntthee of om in de eigen slaatjes te verwerken…
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VERDERE OPSMUK HUYS TEN
NAZARETTE

De televisieruimte kreeg een opknapbeurt. Een laag witte verf op de muren doet
wonderen. Rondom rond zijn magneetborden aangebracht en wie nu eens naast
het dartbord gooit, prikt niet langer gaten in de muur! Een kurkbehang zorgt voor
een extra bescherming. Onder de televisie bleek nog wat ruimte over. Deze werd
voorlopig ingenomen door een PS4. Supertof! Dank je wel aan de werkmannen die
dit realiseerden.
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