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Nieuwsbrief september 2017
een greep uit onze activiteiten !

Dit maakte van 1 september een      dag...
TOP!

smoske

Verrassend, nieuw, bekend, interessant? Allemaal woorden 
die passen bij de eerste schooldag van het 4de jaar. Met de 
“omgekeerde quiz” mochten wij voor een keertje de vragen 
stellen aan onze leerkrachten. Zo kwamen we te weten wie 
er verborgen zat achter de schermen. We ontdekten allerlei 

weetjes over onze vakleerkrachten en trachtten te achterhalen 
wie onze titularissen waren. Daarna naar de klas om elkaar op 
een speelse manier nog beter te leren kennen. De voormid-
dag vloog voorbij. Dan was het tijd voor lekkere, zelfgemaakte 
“smosjes” en vooral om bij te praten na de lange vakantie. Eén 
ding is zeker het wordt een geweldig jaar en we starten in 
september alvast met een top-event Piazza dell’ Arte. We kijken 
ernaar uit.
Lana Melumad, Nathan Van Roosbroeck

Ik voelde 
me al snel 
welkom!
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Druiven en 
meloen in 

de zomerbar

Titularis 
beter leren 

kennen

Quiz

Spelletjes 
met meters 
en peters

Ballonnen-
wedstrijd
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2de jaar
Het survivalprogramma is misschien één van de meest avontuurlijke  
activiteiten die je in het park van Lissenvijver in Geel kan beoefenen. Hoogtepiste,  
moerastocht, touwladders, paracommandopiste, hindernissen over het water te veel om allemaal op te 
sommen. De groepssfeer zat goed en er moest vaak in team gewerkt worden om te activiteiten tot een 
goed einde te brengen. De regen kon ons niet deren en maakte de sportdag nog prettiger!
C. Van Der Borght

6de jaar
We kregen les van een enthousiaste sportleerkracht die heel gedreven was. We waren ook in topvorm 
en dit maakte de les extra leuk. Als opwarming liepen we een rondje en deden we push-ups. We deden 
verschillende oefeningen zoals jezelf optrekken aan een bar. Daarna deden we verschillende gewichts-
oefeningen. De les werd afgesloten met een halfuurtje yoga. Deze les was zeer rustgevend en we deden 
heel goed mee. De les rugby werd vroegtijdig gestopt wegens het slechte weer.
Julie Aerts & Eva Keune

Sportdag

Impressiefoto’s van de sportdag...
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Naar Isotopolis en Janssen Pharmaceutica
De uitstap naar Isotopolis en Janssen Pharmaceutica vond 
ik een zeer interessante en leerrijke ervaring. We hebben 
gezien hoe het er echt aan toegaat in een farmaceutisch 
bedrijf. Deze uitstap sloot nauw aan bij de leerstof van  
chemie en fysica op school.
Astrid Myklebust

Op weg naar de zoo
Op dinsdag 26 september fietsten we met 
onze klas naar de zoo. Daar aangekomen, 
startten we dadelijk met een rondleiding. De 
enthousiaste gids vertelde ons meer over roof-
dieren en hun prooien. We leerden echt veel 
bij. Hierna was er tijd om onze excursiegids in 
te vullen. We gingen in de zoo op zoek naar 
de verschillende dieren en losten de vragen 
hierover op. Als laatste activiteit van de dag 
namen we nog een kijkje achter de schermen. 
We zagen hoe het voedsel werd bereid en ont-
dekten een kweekprogramma van insecten 
en muizen die op hun beurt weer als voedsel 
dienden voor andere dieren. Tot slot brachten 
we nog even een bezoekje aan de zeeleeu-
wen. Een mooie afsluiter voor een boeiende 
uitstap naar de zoo.
Sam Franck, Liselotte Romelart, Riete Stevens, 
Ruth Van Dessel, Emilie Torfs
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ikkandanie
In IKANDANI kruipen Karien Jocobs en Vera puts in de huid 
van twee wetenschappers in de faalangstkunde. In deze 
lezing over faalangst en stress proberen ze antwoorden te 
vinden op vragen als: wat is faalangst? Wanneer is stress 
gezond en wanneer heeft het een negatieve invloed? Waar 
kan je hulp zoeken als je er niet meer uit geraakt? De uitleg 
gebeurde aan de hand van een presentatie, doorspekt met 
herkenbare komische sketches en getuigenissen van BV’s.

M. Raats

Bjorn Van den Eynde vertelt
De leerlingen van het tweede jaar zijn gaan luisteren naar een lezing van Bjorn Van den Eynde. Hij is de 
schrijver van de Team Mortis reeks, maar hij schrijft ook de scenario’s voor Amika, Ghost Rockers, Hotel 
13 en Galaxy Park. Bjorn vertelde wat er allemaal nodig is om een goed verhaal te vertellen. Hij besprak 
de drie fundamentele basiselementen die je nodig hebt om een goed jeugdboek/verhaal te kunnen 
schrijven: karakters, plot (verhaalopbouw) en arena. De leerlingen van het tweede jaar zijn helemaal 
klaar om deel te nemen aan de kortverhaalwedstrijd van het Davidfonds. In één van de volgende 
nieuwsbrieven zullen we jullie laten meegenieten van het winnende verhaal.
C. Van Der Borght

Het Zwin
Op vrijdag 22 september trokken de 
wetenschappers van 4CW naar het natuur-reservaat “Het Zwin”. Op het programma 
stonden een biotoopwandeling, een biodi-versiteitsonderzoek vogels en de interac-
tieve permanente tentoonstelling over de Zwin-trekvogels.
Natan Widjaja

ONZE EERSTEJAARS OP TWEEDAAGSE EN SPORTDAG ONZE EERSTEJAARS OP TWEEDAAGSE EN SPORTDAG
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26 september 2017
uitstap geografie 
6 niet-wetenschappen
Met een opvallend kleine groep van 26 leerlingen 
trokken we dinsdagochtend 26 september richting 
Spa. Onderweg hadden de leerlingen de opdracht om 
veel naar buiten te kijken en een héél dik excursie-
boekje in te vullen. De Kempen bleven een mistig 
mysterie, maar Haspengouw kwam mooi in beeld. 
Niet iedereen heeft dat opgemerkt, want er werd al 
een heuse sing-song georganiseerd in de achterste 
regionen van de bus.

Aangekomen in Comblain-au-Pont, de eerste tus-
senstop, pasten we allemaal op de bankjes voor 
een supergeanimeerde expositie over de geolo-
gische geschiedenis van de Condroz. De geologi-
sche horloge werkte niet altijd goed mee, maar de 
capriolen van Carine maakten het geheel erg aan-
genaam om te volgen. Na deze uitleg gingen we 
in 2 groepen de grot in. De vleermuizen waren 
gelukkig nog niet present, want erg rustig kon je 
de aanwezige leerlingen niet echt noemen… De 
standaard 10°C bracht na een tijdje wel wat meer 
rust in de groep.

Na de maaltijd hielden we nog een korte stop aan 
enkele steengroeven, waarna we opnieuw de bus op-
stapten om de Hoge Venen in detail te bekijken. Daar 
was meneer Buys vergeten een kaartje te printen voor 
de tweede groep, waardoor die een lichtelijk andere 
route volgden. Na 20 minuten werden ze alsnog ont-
dekt en kon de excursie succesvol  
afgerond worden. Op de terugweg  
vulden de leerlingen de bus  
andermaal met mooi hoogstaand  
klinkend gezang.

S. Buys

ONZE EERSTEJAARS OP TWEEDAAGSE EN SPORTDAG ONZE EERSTEJAARS OP TWEEDAAGSE EN SPORTDAG
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STEM 
THEMA 
KUBB

Planetwatch
Leerlingen van het 2e jaar moderne wetenschappen maak-
ten deel uit van een groot wetenschappelijk onderzoek. Ze 
namen deel aan Planetwatch. Planetwatch wil de luchtver-
vuiling in België in kaart brengen en daar hebben ze hulp 
voor nodig. Door het opkweken van rozegistcellen die aan 
de onderkant van bladeren leven van de Es en Esdoorn 
krijgen we een goed beeld van de hoeveelheid vervuilende 

stoffen in de lucht. Hoe meer 
rozegistcellen hoe “zuiverder” 
de lucht. De leerlingen baken-
den een gebied af van 1ha met 
Google Earth, determineer-
den de bomen, bepaalden de 
coördinaten en verzamelden 
een aantal bladeren. In de klas 
maakten we een voedingsbo-
dem voor de petrischalen en 
brachten de bladmonsters aan. 
Een week later konden ze de 
gistcelkolonies tellen en hun 
resultaten invoeren op: www.
planetwatch.be

J. Sergeyssels



Artcadia
‘Artcadia, Imagine your future’ is een techniek- 
en kunstwedstrijd voor leerlingen van het 2e jaar 
moderne wetenschappen. Leerlingen bedenken 
een creatieve oplossing die een antwoord geeft 
op een vraagstuk uit een stad in het jaar 2080. 
Dit doen ze aan de hand van meerdere lessen 
waarin ze brainstormen, researchen, oplossingen 
bedenken en deze creatief uitvoeren. De vier 
thema’s waar ze rond werken zijn: water, mobi-
liteit, milieu & ruimte en gebouwen. Iedereen is 
in de maand oktober welkom om een kijkje te 
komen nemen tijdens de lessen wetenschappe-
lijk werk in A1.7. Zo kunnen jullie de leerlingen 

zelf aan het werk zien. Tot dan!

J. Sergeyssels

Piazza 
dell’ Arte
Op 26 september  
streek het team van  
Piazza dell’arte weer neer op onze 
school. Samen met onze vierdejaars 
gingen ze een week aan de slag 
met een spetterend toonmoment 
op vrijdagavond als apotheose. 

Het werd voor onze 
leerlingen weer een 
leerrijke week, waarbij 
ze uit hun vertrouwde 
schoolomgeving 
moesten durven ko-
men. Proficiat voor het 
mooie resultaat!

M. Raats


