
Dank je wel! 

De Vriendenkring van het Atlas atheneum wil graag alle ouders, leer-

lingen, sympathisanten en personeelsleden nog eens extra bedanken 

die één of meerdere koekjesdozen aangekocht hebben de afgelo-

pen periode. Zoals steeds dient de opbrengst ervan om onze leer-

lingen financieel te steunen in de aankopen van schoolmateriaal, uit-

stappen,…. Het deed ons plezier zoveel koekjesdozen de mogen afre-

kenen! 
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BEDRIJVENCENTRUM REGIO 

OOSTENDE  

Kuipweg 13 – 8400 Oostende 

T.059/34 02 10 

F.059/34 02 12 

info@bc-o.be 

SVS 

We kregen  het bezoek van een delegatie van SVS (stichting Vlaamse 

schoolsport) Ze waren verheugd om vast te stellen dat we ons voor 

een tiental evenementen hebben ingeschreven. Ze kwamen vooral 

om ons te helpen met de organisatie van de eerste Atlas-veldloop die 

volgend jaar zal doorgaan op ons schooldomein. Afspraak september 

2014!!  

Atlas - nieuws              
December 2013 

Dag Iedereen!  

2013 zit er bijna weer op. Het Atlas Atheneum zat de eerste 4 maanden van dit school-

jaar zoals gewoonlijk niet stil. 

Een hoogtepunt dat in ons geheugen gegrift staat is uiteraard het bezoek van Maggie 
De Block, staatssecretaris voor armoedebestrijding, op de werelddag tegen armoede. 
Ze kwam er ons project rond kinderarmoede ondersteunen. Onlangs kwamen mensen 
van het ministerie op bezoek om beroep te doen op onze leerlingen om de nieuwe 
wetgeving rond kinderarmoede in een kindvriendelijke taal te plaatsen. Dit project 

loopt dus het ganse schooljaar verder. 

Ook de website begint steeds meer vorm te krijgen. Op www.atlas-atheneum.be kun je 
nu zelfs een heuse schoolfilm bekijken. Met enkele minuten kijkplezier leert u onze school 

kennen. Ook elke afdeling afzonderlijk stelt zich voor aan de hand van een filmpje.  

Jammer genoeg werd ons eetparcours afgelast wegens te weinig inschrijvingen. We 
blijven het moeilijk hebben om onze ouders eens over de vloer te krijgen voor een eve-
nementje. We blijven echter zoeken en zijn ervan overtuigd ooit de juiste formule te 

pakken te krijgen. 

Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor de jaarlijkse Open Campus Dag van start 
gegaan. Schrijf 26 april 2014 maar al op. Vanaf 14u kan je er de ganse school ontdek-
ken via de vele workshops, bedrijven die zich voorstellen, rondleidingen door onze leer-
lingen, enz... Nieuw dit jaar is dat we een doe-dag organiseren op woensdagnamid-
dag 23 april. Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen die dag op onze school een work-
shop hout, elektriciteit, verzorging of sport volgen. Op de open campus dag krijgt elke 

deelnemer dan zijn/haar werkje of een prijs mee naar huis. 

Op 14 maart is er reeds ons derde Atlas Souper, georganiseerd door de afdeling elektri-
citeit. Op vrijdag 9 mei 2014 is er onze jaarlijkse LO-Sport avond, met oud-leerlingen en 
op 16 mei 2014 komt er ook een tweede editie van Gistel Leest aan. Opnieuw heel wat 

om naar uit te kijken dus! 

Wist je dat we nu trouwens ook een slogan hebben: 

Succesvolle studies of goed werk? Na Atlas sta je sterk! 

Langs deze weg wens ik jullie allemaal fijne feestdagen toe en een fantastisch 2014! 

Davy De Decker, directeur 



De projecten van 1B 

De Jammie Jam Jam’s, de Koteletten, de Gepluimde Kippen, de Rib-

betjes,...jawel, dit waren de groepsnamen van 1B die het project 

‘Komen eten’  nabootsten. En het mag gezegd worden: ze zijn erin 

geslaagd! Heel wat creatieve 

gerechtjes kwamen op de bor-

den terecht, zonder hier veel 

geld aan te besteden. De leer-

lingen vonden het een zeer leuke 

en leerrijke ervaring. Klaar dus om 

in het volgende project te stap-

pen: ‘Kindergeluk Vzw’. Deze 

Vzw zamelt geld in om kansarme 

kinderen in Belgïe te helpen. Het 

goede doel is misschien beter 

gekend als de actie die doorgaat op Q-music ‘Meneer Konijn’. 

De leerlingen verkopen hiervoor zelfgemaakte soep, kerstkoekjes en 

kerstkaarten. 

Op dinsdag 17 december kwam Q-music het geld ophalen. Be-

nieuwd naar de opbrengst? 1B ook. 
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Men @ work! 

De leerlingen van 7B Hout zijn begonnen met de plaatsing van nieuwe 

kasten in de werkplaats scheepsmo-

toren van het Maritiem Instituut Mer-

cator te Oostende. 

Door dergelijk praktijkwerk te doen 

ervaren de leerlingen veel meer de 

moeilijkheden die men als plaatser 

dagelijks tegenkomt. Zo kreeg men te 

maken met vloeren die niet waterpas 

zijn en leidingen die het werk verhinderen. Het leren omgaan hiermee 

in combinatie met het werken in een andere omgeving, maakt deel 

uit van het leerproces.  

In een volgende fase worden de tabletten, 

plinten en passtukken op maat gemaakt en 

gemonteerd. Dit alles wordt ter plaatse in 

het MI Mercator gedaan. 

Leerkrachtendag 

Opruimen die boeken! Maak plaats voor welverdiende koeken!  
Natuurlijk wilden we in de zoete periode voor Sinterklaas wel wat lek-
kers. 
Wij, leerkrachten van het Atlas Atheneum namen deel en wonnen het 

koekenpakket. 


