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Nieuwsbrief oktober 2015
een greep uit onze activiteiten !

Planckendael
Op vrijdag 2 oktober vertrokken alle eerstejaars naar Planckendael. 

We leerden alles over rovers en prooien, carnivoren, herbivoren en omnivoren, de lengte van 

darmen, hoe dieren communiceren, het kweken van bijna uitgestorven dieren, de olifant Kai-

Mook en de kleine olifant Qiyo,...

Het was een leerrijke dag waarbij een heerlijk herfstzonnetje van de partij was.

Inge Wille, leerkracht 1ste graad. 
Luc Descamps
Ik vond de lezing zeer interessant en ook leuk! Ik heb me 
geen seconde verveeld tijdens zijn uitleg. Luc Descamps 
kan heel boeiend vertellen over zijn boeken en hij maakt 
ook veel grapjes. Ik ben zeker van plan om een paar boeken 
van hem te lezen en ik zou het zeker niet erg vinden om 
hem eens te ontmoeten!
Leonore Van Hool – 3EL5 
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Sportdag
Vrijdag 2 oktober hadden we weer onze jaarlijkse sportdag. Met behulp van de weergoden werd 
het een dag om niet snel te vergeten. Onze leerlingen verlegden hun grenzen op enkele uitdagen-
de hoogteparcours , ze hadden waterpret of ze genoten van hun favoriete keuzesport. Hieronder 
tonen we jullie alvast een paar hoogtepunten: 
Tom Verlinden, leerkracht 1ste graad
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Op woensdag 21 oktober trokken  wij  naar 
Mechelen om onze ondernemersvaardigheden 
bij te scholen. Met hulp van enkele deskundigen 
kregen we uitleg over onder meer het opbouwen 
van een aantrekkelijke stand, het voeren van een 

boekhouding en 
enkele verkoops-
technieken. 
Hopelijk helpt 
dit ons bij het 
verdere verloop 
van onze mini-
onderneming.
Rick Claeys – 
6EWI.

Mini-onderneming 
Woensdag 21 oktober werden we verwacht in 
de gebouwen van Syntra in Mechelen voor de 
Shop-je-slim dag, georganiseerd door Vlajo. 
Ikzelf volgde de cursus presentatietechnie-
ken, gegeven door Serge Dal Bosco. Het werd 
een uurtje pure theorie. 
Interessant, dat zeker, 
maar toch jammer dat 
we zelf niet aan de bak 
kwamen. Van de anderen 
hoorde ik dat zowel de 
cursus ‘Standenbouw’ en 
‘Zeg het met kleur’ als 
de cursus ‘Rapportering’ 
ontzettend leerijk waren.
Hannes Coenen – 6EMT

Wetenschapsdag 
Dinsdag 6 oktober maakten wij, de wetenschappers van het 
zesde jaar een uitstap naar Isotopolis in Dessel en naar Jans-
sen Pharmaceutica. In de voormiddag kregen we te horen 
hoe radioactief afval uit heel België behandeld en opgesla-
gen wordt. We kregen ook een beeld van de gevaren en de 
impact van radioactief afval op onze toekomst. Na een lek-
kere lunch met frietjes of soep werden we  bij Janssen afge-
zet. Het domein was zo groot dat sommige werknemers met 
de fiets van gebouw naar gebouw fietsten. In de ontvangst-
zaal werd  een drankje aangeboden tijdens de introductie in 
de wereld van de farmacie. Dan volgde een rondleiding en 
konden we  een blik  werpen achter de schermen van het 
bedrijf. Ten slotte kregen we een 3D-filmpje te zien 
van een medicijn (ontwikkeld bij Janssen) dat 
inwerkt op een virus.  Na deze uitputtende, maar 
leerrijke dag, stapten we in de bus richting Hove.
Manon Rottiers – 6WWI6b 

Dag van de jeugdbeweging
“Op 23 oktober was het dag van de jeugdbeweging. 
Vele leerlingen kwamen eens in een ander uniform naar 
school! Sommige leerlingen namen ook deel aan het 
ontbijt dat in Antwerpen georganiseerd werd”
Micke Raats, leerkracht 2de graad. 
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Schoolvoetbal 
Leerkrachten tonen hun sportiefste kant tijdens een wedstrijd tegen de leerlingen!
Onze leerlingen van 5 en 6 namen het op tegen een delegatie van leerkrachten. Het waren felbe-
vochten wedstrijden waarbij onze (vrouwelijke) collega’s en leerlingen sterk voor de dag kwamen.

Wist je  ?
-  dat wij (leerkrachten) onze herfstvakantie goed kunnen gebruiken om onze spieren 
 te laten recupereren?
-  dat het zeer spannende maar sportieve wedstrijden waren?
-  dat Dhr Buys niet te passeren valt?
-  dat Dhr. Van Peer een doelpuntenmachine is?
-  dat je leerkracht MO een fantastische dribbel heeft?
-  dat de vakgroep Nederlands drie vrouwelijke leerkrachten op de mat bracht?
-  dat Margaux Vanautruyve (1DM) een zeer goede ref was?
-  wij al beginnen te trainen voor de 
 terugwedstrijden in maart! 
 Tot dan?

Tom Verlinden, 
leerkracht 1ste graad

Onze jongens (eerste graad) kwalificeren zich ondanks 
een knappe overwinning niet voor de volgende ronde !
De eerste match werd oververdiend gewonnen tegen Borgerhout 
maar Deurne was helaas een maatje te sterk. Dit was alvast een 
mooie opwarmer voor de zaalcompetitie in februari!
Tom Verlinden, leerkracht 1ste graad

“Onze meisjes op toerental”
Gemotiveerd en met het mes 
tussen de tanden kwamen onze 
meisjes op de mat en ze lieten 
zien wat ze in hun mars hadden. 
Zowel tegen Sint-Rita als tegen 
Sint-Jozef genoten we van de 
vele knappe combinaties, hiel-
den we de nul en maakten we 
drie knappe doelpunten.
De toernooizege was dan ook 
voor ons en we mogen dan ook 
terecht fier zijn op onze nieuwe 
titel “Beste ploeg van de school-
gemeenschap”.
Tom Verlinden, leerkracht 1ste 
graad


