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Al onze leerlingen hebben het jaar feestelijk ingezet tijdens de lunchparty.
2019 is alvast goed begonnen!

Tijd om even terug te blikken!

De leerlingen van 1B hebben de vogeltjes van voldoende eten 
voorzien. Zo komen zij ook vlot de winter door.

Onze leerlingen hebben de examens van 
december 2018 achter de rug.

 
Hopelijk is iedereen met volle moed 
gestart aan het tweede deel van het 

schooljaar.



Het team van Hotelschool Turnhout 
werkte samen met foodfotograaf, Jurgen 
Lijcops. 

Het resultaat mag er zijn en zal binnenkort 
door iedereen te bewonderen zijn ... 

Nog even geduld dus!

‘School Zonder Racisme’ organiseerde een workshop voor onze 
leerlingen van 2 Cognosco.

Spelenderwijs hebben ze zich kunnen verdiepen in de 
vluchtelingenproblematiek.

Onze leerlingen van 1B leerden alles over de ademhaling. 

Via een experiment, onder deskundige leiding van mr. Vanderheyden, onderzochten ze hoe ongezond 
sigaretten zijn.

Wat een stank in het labo, zeg! Sommige leerlingen moesten zelfs vluchten naar meer frisse lucht. 
De boodschap is goed aangekomen.

Onze leerlingen van 2 Hotel-bakkerij-slagerij stonden te 
pronken in de krant!

Elke dinsdag maken ze overheerlijke soep voor hun 
medeleerlingen van de 1ste graad!



Onze leerlingen van de derde graad Moderne talen en Hotel gingen op daguitstap naar Keulen.

Ze brachten o.a. een bezoek aan de Dom van Keulen en de Rhein met Hohenzollern Bruecke.

Een delegatie van onze leerlingen en leerkrachten namen 
deel aan de klimaatmars in Turnhout, georganiseerd door 
Freinetschool De Regenboog en Talentenschool Turnhout.

Enkel de leerlingen die de afgelopen weken blijk van interesse 
getoond hadden in de klimaatproblematiek mochten deelnemen, 
mits toestemming van hun ouders.

Een groep leerlingen en leerkrachten Cognosco trokken zelfs 
naar Brussel om ook daar voor één keer hun stem te laten horen!

Verschillende oud-leerlingen kwamen toelichting geven 
over hun studies in het hoger onderwijs.

Onze leerlingen van het 6de jaar ASO en TSO kwamen vol 
interesse luisteren en vragen stellen.

Jolien, Stef en Olivier (6ASO) namen deel aan de 
taalwedstrijd voor Engels en Frans aan de KU Leuven.

Een boeiende kennismaking met het hoger onderwijs 
en de universiteitsstad!



Ook Talentenschool Turnhout was aanwezig op de 
scholenbeurs, georganiseerd voor alle leerlingen van 
het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs.

Yorde uit 6 Restaurant Keuken kaapte, samen met zijn teamge-
noot uit Hasselt, de gouden medaille weg op de AEHT Cornet 
Trophy! 

In het onderdeel “zaal” staken zij er met kop en schouders 
bovenuit. 

Ook Sytse zette een knappe prestatie neer. Proficiat!

Ook dit nog:

Donderdag 14 Maart
 18h00 tot 20h00 (afspraak via Smartschool)
 Oudercontact

Woensdag 20 Maart
 13h00 tot 16h00
 Proeflessen voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs

Donderdag 21 Maart
 18h00 tot 20h00
 Infoavond voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs

Zaterdag 23 Maart
 10h00 tot 12h00
 Infodag voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs


