
   

The Glorious Times 
Beste lezer  

The Glorious Times is de nieuwe schoolkrant van de leerlingenraad KSO Glorieux. De 

leerlingenraad is na lang overleggen tot een eerste editie van de schoolkrant gekomen. We 

zijn meer dan ooit actief in onze school en samen gaan wij naar een gezellig samenzijn in 

het KSO-Glorieux. 

Alexandre t’Kint Voorzitter 

Schooltoneel 

Na 25 audities, teksten herschrijven, een jaar voorbereiding en na veel stress maar ook plezier, is het 

toneelstuk van onze school tot leven gekomen dankzij mevrouw Van Den Heede en mevrouw Van 

Den Kieboom. De acteurs hebben dit fantastische toneelstuk voorgebracht. Met een leuk decor 

namelijk een oud, simpel cafeetje en live muziek door 

Sara Steurbaut is het stuk zeer aangenaam, humoristisch 

en spannend.  

POEHA is een toneelstuk dat herschreven is door 

Shakespeare’s ‘Much a do about nothing’ tot het 

dagelijks leven. Ik heb sommige mensen van het publiek 

geïnterviewd en dit zijn hun commentaren: ‘prachtig, 

opgewekt en muzikaal, mooi decor, goed samenspel, de 

rollen zijn perfect voor die acteurs geschreven, grappig.’ 

In het algemeen hebben de kijkers er goed van genoten, 

ze zullen deze gebeurtenis nooit vergeten. Ze vonden het 

geweldig. 

Dus als je iemand tegenkomt die meegespeeld heeft wens die dan een dikke proficiat want zij 

verdienen het. Tijdens dat weekend hebben we andere mensen leren kennen, het was gewoon 

fantastisch!  

De Bock Zoë (2Lat1) 

 

Voetbalseizoen 

Voor de voorlaatste wedstrijd van het 

voetbal seizoen in de sportzaal, was de 

sfeer heel gespannen… « Dem Boys » 

met een spectaculaire overwinning 

tegenover «Fc Mamadou » (6-3) Er 

waren pachtige goals te zien.  

Tim Demeulemeester van 6 EMT was 

de man van de match. 

Amine Dissoune (4Tha) 

 

 

 
Amine Dissoune 

Lisa Van Ongeval 

Ritchy Detemmerman 
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Ochtend: Mijn hond Kayou komt ons 

zoals iedere morgen wakker maken. 

7u25: Het is tijd om samen met mijn 

gezin gezellig te ontbijten.  

Na het ontbijt: Ik maak nog snel 

even de vaatwasmachine leeg 

samen met de hulp van mijn kleine 

kapoen, die meer vuilmaakt dan 

helpt. 

Tussen de lesuren: Ik maak van de 

pauzes gebruik om enkele kopieën 

te nemen in het kopieerlokaal van 

de school. 

12u00: Ik neem lunch met de 

prachtige boterhamdoos die ik in 

het begin van het schooljaar van de 

directeur kreeg. Ik maak van dit 

moment gebruik om een babbeltje 

te slaan met mijn collega’s. 

Maillaert Estelle (5HUM)  

één van mijn lessen: Hier geef ik les 

aan één van mijn 5 tofste 

klasgroepen. Het is telkens een leuk 

lesmoment met 5 HUM en 5 LMT. 

Een dag in het leven van S. 

Van Quickelberghe 

 

 

Mathieu Driegelinck 

Alexandre t’Kint 

Estelle Maillaert 

Patricia Bola 

Leen Vandewiele 

Tiffany van Weymeersch 

Zoë De Bock 
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