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Mysterieuze badge
In de loop van de maand
september doken her en der
'sagneget'badgen op.

door F.D.
ZWIJNAARDE- De onschuldig
kijkende dragers van de badge
konden onze reporter ook niet juist
uitleggen wat de betekenis was van
deze opmerkelijke pin. Ze konden
zich enkel herinneren dat

'een pag-mens' hen deze discreet in
de hand had gedrukt met de
summiere boodschap dat "de reden
later wel duidelijk zou worden".
Genoeg mysterie voor GAS-ette om
de speurneus in de goede richting te
draaien.

GAS-ette: Beste Pag-mens, kan u ons
even toelichten waar deze buttons
vandaan komen?
Pag-mens: Maar graag, beste
GAS-ette. Dit jaar gaat onze aandacht
naar het klopje op de schouder.
Waarom geen mensen
complimenteren met wat ze goed

doen? En omdat er zoveel goeds te
doen valt op deze school hebben we
ons voorgenomen om elke maand één
welbepaalde actie in het zonnetje te
zetten.

GAS-ette: Aha, en wat was dan de
septemberfocus?
Pag-mens: De voorbije weken
hebben we speciaal uitgekeken naar
leerlingen die een kleine, fijne
meerwaarde hadden voor de sfeer in
hun klas. Dat betekent: leerlingen die
er oog voor hebben dat iedereen bij
de klas betrokken wordt, de nota's
van afwezige medeleerlingen

bijhouden, eens zomaar een cake
bakken voor de ganse klas, zorgen
voor de mop van de dag,...

GAS-ette: Heeft u veel leerlingen
kunnen betrappen op dit soort daden?
Pag-mens: Absoluut! Deze eerste
maand heeft toch al zo'n 50
genomineerden opgeleverd. Dat is
trouwens ook ons streefdoel: elke
maand 50 sympathieke zielen vinden
die een beetje 'sagneget' hebben
gegeven. Daar wordt toch iedereen
vrolijk van, nee?

GAS-ette: Uiteraard. En wat biedt de
oktobermaand, traditioneel ook wel
de slachtmaand? Wat zal deze keer de
badge opleveren?
Pag-mens: Daarover kunnen we
helaas geen informatie verstrekken.
Maar ook nu zullen er weer
slachtoffers vallen. We kijken uit met
verscherpt toezicht! Benieuwd
trouwens of iemand er in zal slagen
om alle tien de badges te verzamelen.
Dit zou wel eens een collectors item
kunnen worden!

Bent u een oranje of een groene lezer?

ZWIJNAARDE -Onze schoolbieb blaast dit schooljaar
40 kaarsjes uit en dat zal men geweten hebben.
Binnenkort kunnen er weer volop boeken uitgeleend
worden aan de hand van een nieuw
streepjescodesysteem. Er was enige vertraging
opgedoken bij het invoeren van dit systeem door de
vakbond der gestreepte dieren (VGD). Hun
woordvoerder, Ziggy Zebra, formuleerde het als
volgt: "Wij waken over het lichtzinnig gebruik van
streepjescodes om onze integriteit en mobiliteit te
bewaken. Zo bleek de streepjescode van het
kookboek "Alle dagen vlees" overeen te komen 

met het streepjespatroon van mijn neef, die hier als
volstrekt vegetariër, niet echt mee opgezet was."
Na onderhandelingen tussen de bibaris en de VGD
kon men een compromis vinden en werden deze
situaties uitgeklaard. Daarnaast engageerde de bieb
zich eveneens om meer boeken van gerecycleerd
papier te gebruiken. Deze mogen echter enkel
gelezen worden op de groene stoelen. Andere
boeken kan men enkel lezen op de oranje stoelen. U
kan deze boeken onderscheiden door hun
streepjescode in te scannen. J.L.

40 jaar bieb!

door J.L.
Meer info over de kleurrijke
stoelenactie is te verkrijgen in de
bieb. Wij als GASette-redactie
ondersteunen deze actie dan ook
volledig en roepen iedereen op om
zo snel mogelijk weer volop
gebruik te maken van onze
schoolbieb en het team van de
bibaris uitvoerig te feliciteren met
hun inspanningen en jubileum.

ZWIJNAARDE/MERELBEKE -
WIST JE DAT de maand september
een zalig recordmaand was met
ongelooflijk veel uren zonneschijn en
dat daardoor veel meer leerlingen met
de fiets naar school kwamen?
WIST JE DAT daardoor de
longinhoud én de spierkracht van die
leerlingen sterk gestegen is?
WIST JE DAT fietsen ook gewoon
supergezellig is als je dan - na uren
van gezwoeg en concentratie -
gezellig keuvelend naar huis kan
fietsen samen met je vrienden en/of
vriendinnen?
WIST JE DAT een leerling van het
3de jaar echt zo veel te vertellen had,
dat ze tussen Zwijnaarde en
Merelbeke met haar fiets in de fiets
van haar vriendin haakte en zo op de
rijweg terecht kwam?
WIST JE DAT de auto gelukkig kon
uitwijken, zodat ze er met de schrik
én wat blutsen en builen vanaf
kwam?
EN WIST JE DAT haar vriendin haar
onmiddellijk troostte en dat 2
bezorgde leerkrachten stopten om de
fiets weer rijvaardig te maken?

door D.G.

Een
wist-je-datje

Een klein
goednieuwsje
door A.V.S.
ZWIJNAARDE - Even een klein
goednieuwsje: september geeft ons
een echt lentegevoel met veel warme
zonnestralen. Er zijn ook leerlingen
die zulke zonnestralen uitzenden:
zoals de zorgzame Ruth die alle
notities plichtbewust bijhoudt, de
stralende glimlach van Roselien, het
enthousiasme van Lennert en de vele
leerkrachten die er alweer volop
invlogen... 


