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Beste lezer, 

Deze keer zijn we de kubistische toer op gegaan. Veel succes 

met de laatste examens en geniet dan van jullie welverdiende 

vakantie. Tot volgend jaar! 

Veel leesplezier! 

Redactie Leerlingenraad SUI  

 

 

   Wat vind je bij het minigolf … 
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Noem het een blokjaar  
 

Het is eindelijk zo ver, de lang afgewachte laatste editie van de Sui Times en nog belangrijker HET EINDE VAN HET 

JAAR!!  

Laten we voor we ons insmeren, opmaken, en koffers inpakken kort even samenvatten wat 

ons van het schooljaar 2016-2017 zeker zal bijblijven.  

 

We kennen allemaal de blokuren, examenblok, lift in blok 3 en Maggie…  Genoeg redenen om 

dus al te denken FOK DE BLOK maar dit schooljaar was echt een blokjaar om U tegen te 

zeggen (absoluut het thema kubisme waardig dus!)  

 

Laten we starten met de overvloed aan op-en-top evenementen waarvan we dit jaar hebben 

mogen genieten, zoals de jeugd het maar al te graag zegt: het was liiiiiiiiiiiit. Als je denkt dat 

Pablo Picasso met zijn schilderijen verschillende perspectieven tot leven kan doen komen heb je het goed mis. Het tot 

stand brengen van de scheve perspectieven die op tafel worden gegooid tijdens vergaderingen dàt is pas kunst! 

Van vrijwillig in school blijven overnachten, verslaafd raken aan die oh zo zalige appelweide appelsap, onze enige 

echte directeur over het schoolhek zien springen tot het lopen door de schoolkerk en op een donderdagnamiddag een 

feestje bouwen met de hele Sui crew.  

In één woord: Hectisch! 

 Dat doet geen enkele andere school ons na! Wanneer je weer eens aan het zaniken bent over je bergen hoeveelheid 

leerstof, neem een minuut om stil te staan bij de positieve dingen want eerlijk is eerlijk:  

We memmen en we zagen, gaan niet graag naar school maar zouden toch niet anders vragen. 

 

Toi Toi Toi, fijne vakantie en vooral  

Stay tuned xx 

 

SOS vakantie 

Hoe overleef ik een vakantie met mijn familie? 

Op vakantie gaan met je familie brengt altijd een hele hoop complicaties mee. Daarom sommen we 

hieronder een aantal tips op om deze vakantie zonder kleerscheuren door te komen: 

1. Neem altijd een reservevoorraad choco mee. Het zou anders wel eens kunnen dat je 

chocomonsters (lees: neefjes) alle choco al hebben opgegeten voordat de vakantie afgelopen is. 

Een reservevoorraad choco is dus broodnodig op je vakantie. 

2. Kies je kamergenoten nauwkeurig uit. Informeer je eerst grondig over irritante slaapgewoontes zoals snurken, 

praten in je slaap, … Zo voorkom je oververmoeidheid op je ontspannende vakantie. 

3. Laat je gsm nooit in je zakken zitten in de buurt van het zwembad! Je grappige nonkel/neef/vader/opa zou wel eens 

op het idee kunnen komen om je onverwacht in het zwembad te duwen. Je gsm op een veilige plaats laten is dus zeker 

een goed idee! 

 

  



 

 

 

Blokken voor dummies 
 

De examenperiode… de mooiste tijd van het jaar voor sommigen, maar voor anderen een pure hel! Laten we van dat 

laatste uitgaan. Hoe geraak je aan die 50%? Met deze tips lukt het zeker (niet)! 

De voorbereiding is het allerbelangrijkste beweren leerkrachten. Zonder voorbereiding 

kom je er niet, zeggen ze. Als brave leerling heb ik natuurlijk een voorbereiding gemaakt: 

chips en cola zijn de perfecte manier om je voor te bereiden op die zware periode.  

Het weekend voor die (verdomde) examens! Het besef dat je nog niets hebt gedaan en 

dat je dus wellicht een heel weekend achter je boeken zal 

moeten zitten sijpelt stilaan door. Omdat het toch verloren 

moeite is, maak je maar een plonsje in het zwembad. Zorgen 

voor morgen! 

Het is bijna zo ver: de middag voor het examen en je slaat voor de eerste keer je boeken 

open! Die definities van wiskunde, en dan nog eens al die formules van fysica?!  Een 

pauze heb je nu wel verdiend, want je hebt al voor de volle 3 minuten achter je boeken 

gezeten! Wanneer je dan na het checken van je Snapchat, Instagram en Facebook terug begint te studeren, weet je 

al niets meer van wat je 3 uur geleden geleerd hebt. De conclusie is: open je boeken gewoon niet, dan heb je 3 

minuten meer tijd om die éne goeie film op Netflix terug te vinden! 

Mochten deze tips nu niet werken: de McDonald’s is toch ook een toffe job! 
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JP says goodbye 

Aan alle dingen komt een einde en dus (spijtig genoeg) ook aan dit schooljaar. En met 

elk einde van het schooljaar zijn er, naast al de zesdejaars, ook wat leerkrachten die onze 

prachtige school verlaten. Voor deze editie van de SUI Times hebben we een interview 

gedaan met Meneer Jean-Pierre Gérard die naast 36 jaar lesgeven en 20 jaar 

engelbewaarder zijn in onze leerlingenraad op pensioen gaat.  

Wat is uw mooiste herinnering aan het engelbewaarder zijn in de leerlingenraad ? 

“De mooiste herinneringen aan de leerlingenraad zijn zeker en vast de weekend die aan 

het begin van elk schooljaar worden georganiseerd. En vooral de activiteiten die er 

werden gedaan en de sfeer die er is.”  

Wat is een grappige gebeurtenis dat je zeker nooit zal vergeten? 

“Goh grappige momenten, er zijn heel erg veel grappige momenten. Vorige week is 

er nog iemand van mijn klas over de vijver willen springen. Ondanks alle 

waarschuwingen heeft hij dat toch geprobeerd, en ja natte broek natuurlijk he. 

Gewoon erin geplonsd, die dingen zijn wel grappig.”  

Ik heb ook vernomen dat u ook het toneel heeft begeleid? 

“Ja, ik ben begonnen met Engels toneel in 1999. Dan ben ik overgeschakeld naar Frans toneel, dan heb ik 

nog eens Engels toneel gedaan en later nog Frans én Engels toneel. En Nederlands toneel, dat heb ik ook 

nog gedaan.”  

En wat vond u dan zo leuk aan het toneel begeleiden? 

“Omdat je begint met een groep leerlingen die mekaar niet kennen en in de loop van het jaar 

echt vrienden worden. Je ziet ook dat er mensen op het toneel openbloeien, je ziet dat ze echt 

dingen kunnen die sterker zijn of groter zijn dan zichzelf. Heel schuchtere leerlingen die dan 

ineens op het podium staan en geweldige dingen presteren, dat is er heel mooi aan. En voor 

het Engelse toneel waren de buitenlandse festivals die we meegedaan hebben heel erg mooi, 

we zijn in Roemenië geweest, in Frankrijk, in Tsjechië, in Budapest, enfin zo wat heel de 

wereld rond. Dat was heel erg leuk.” 

En wat gaat u nu het meeste missen aan SUI? 

“De leerlingen, absoluut de leerlingen, het lesgeven. En dan in tweede plaats mijn collega’s, 

maar in eerste plaats zeker de leerlingen.” 

  

Voor de rest zou ik nog tegen iedereen zeggen geniet van deze welverdiende vakantie na een schooljaar 

dat alweer voorbijgevlogen is. En voor de zesdejaars en meneer Gérard: superveel succes met jullie 

leven na SUI !  

 


