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Onze leerlingen van het 1ste jaar A-stroom kregen bezoek van de
hond van mevr. Dirks!
Dankzij de hond hebben onze leerlingen levensecht kunnen
kennismaken met de aanpassingen van een windhond aan zijn
levenswijze.
Ook verschillende andere diersoorten kwamen aan bod.

Onze leerlingen hotel van 4 Restaurant-keuken gingen
“werkplekleren”.
Zij verruilden hun didactische restaurant met de Futur en
verzorgden de ontvangst met hapjes en drankjes op het
netwerkmoment van de dienst gelijke kansen in opdracht van
Stad Turnhout.

Een quiz, een zoekopdracht, een escape room, ...
De ouders en vrienden van de leerlingen van Cognosco
werden op verschillende manieren uitgedaagd op het
forum.
Op deze manier toonden de leerlingen wat ze het
afgelopen half jaar hebben geleerd, en dat was blijkbaar
heel wat!
We dompelden onze leerlingen onder in een verkwikkend bad van poëzie tijdens de gedichtendag.
Geen enkel blad, zelfs geen enkele muur of raam, bleef onbeschreven.
Proficiat aan al onze dichterstalenten die we op papier maar ook live aan het werk zagen.

Onze leerlingen van het eerste jaar Latijn gingen aan de slag met de
antieke fabels van Phaedrus.
Met de app “Comic Life” herwerkten ze de fabel van de haas en de
schildpad tot een origineel stripverhaal.

Onze leerlingen van het 2de jaar Hotel-bakkerij-slagerij en de 2de graad Restaurant-keuken
verzorgden een afternoon tea.
Allen hebben ze hun uiterste best gedaan om niet alleen hartige en zoete hapjes te bereiden, maar
ook de gasten vriendelijk te verwelkomen en alles professioneel te serveren.
Kortom een gezellige, lekkere namiddag voor de gasten!

De voorbije weken kregen verschillende klassen
uit onze economische richtingen (ASO, TSO en
BSO) bezoek van een ondernemer in het kader van
‘ondernemer voor de klas’.
Onze leerlingen van de derde graad Boekhoudeninformatica kregen bezoek van Tom Hufkens,
e-marketeer bij Van Roey Automation!
De leerlingen konden het bezoek best appreciëren
en toonden grote belangstelling.
Bedankt Tom en VLAJO!
De leerlingen van het 4de jaar STEM gingen aan de slag met een
warmtebeeldcamera.
Buiten leerrijk en leuk, leverde dit ook een toffe klasfoto op!
Een spelletje: wie is het?

Onze leerlingen 2 Hotel-bakkerij-slagerij gaven het beste
van zichzelf en kookten voor de internen van internaat
Talententhuis Turnhout!
Smaakvol en gezond. Bedankt en proficiat!

Onze leerlingen van 5 en 6 Verzorging deden hun best om een tof atelier uit te werken voor
de kleuters van De Regenboog. De kinderen konden zich helemaal uitleven met verf, kleurtjes,
fruitsalade en een zelfgemaakte bowlingbaan.

Onze leerlingen van 4 Humane wetenschappen
bezochten de Rechtbank van eerste aanleg.
Daar hebben ze enkele zittingen bijgewoond
in het kader van de lessen “Recht” bij het vak
cultuurwetenschappen.

We hielden voor onze derde graad studenten een contactnamiddag
met oud-leerlingen die volop met hun (post)bachelor- en
masterstudies bezig zijn.
Via deze weg geven we een extra infomoment naar verdere
studierichtingen via de ervaringen van onze “oud-gedienden”.
Enkele leerlingen van 6ASO nemen deel aan de
taalwedstrijd van de KULeuven in Brussel.
De groep van Engels zie je hier aan de start van hun
wedstrijd, de groepen van Frans, Duits en Nederlands
deden ook mee.
Over enkele weken weten ze dan of ze naar de finale
mogen. Veel succes allemaal!
Onze leerlingen van de derde graad werkten tijdens de themadag rond lichamelijke gezondheid en
veiligheid. Ze leerden verbanden leggen, CPR en verplaatsingstechnieken.

Zoals echte, geboeide laboranten onderzochten onze leerlingen van het 2de jaar Latijn en Moderne warmtetransport door
geleiding.

De krokusvakantie kon niet starten zonder een carnavalsfeest.
Heel wat leerlingen kwamen dan ook verkleed naar school.
Hier enkele sfeerbeelden van onze leerlingen Cognosco!

Onze leerlingen van het 6e jaar proefden van het hoger onderwijs
op de Thomas More belevingsdag.

Samen met het GO! groeit ook Talentenschool Turnhout!
Zowel in de 1ste graad, ASO, TSO als BSO zien we een stijging van in totaal 5 %.
We willen dan ook iedereen bedanken voor het vertrouwen!

Geheel toevallig liepen onze leerlingen van het 1ste
jaar A-stroom een journalist tegen het lijf tijdens hun
landschapsstudie. Het leverde deze leuke groepsfoto
op!
Naast o.a. een bezoek aan de Aa en een landbouwbedrijf bezochten onze leerlingen ook de
Keeses Molen, een toeristische trekpleister in
Kasterlee!

Ook dit schooljaar leverden onze pupillen 3de graad Humane
en Sociaal en technische wetenschappen hun presentatie
rond “Hedendaagse denkers” af in de vorm van een poster.
Deze keer liepen vrouwelijke filosofen duidelijk meer in de
kijker.

Ferre, leerling 2 Cognosco, nam deel aan de finale van de
Vlaamse STEM Olympiade.
Slechts 26 leerlingen van de in totaal 21 356 deelnemende
leerlingen in Vlaanderen bereikten de finale, waaronder Ferre.
Proficiat, Ferre, met deze knappe prestatie!
De leerlingen van 1B Hotel en 1BT3 werkten aan het thema “Gezonde voeding”.
Om dit thema op een gezonde manier af te sluiten organiseerden ze zelf een ontbijt in de klas.
Iedereen bracht gezonde voedingsmiddelen mee en er werd hard gewerkt in de keuken: eitjes bakken
en vers appelsap en sinaasappelsap maken. Ondertussen zorgden andere leerlingen voor een gezellige sfeer en een heerlijk buffet in de klas.
Er werd lekker (en veel) gegeten!

Entertainment in het oude Rome...
Onze leerlingen van 1 Latijn bouwden als volleerde architecten het
amphitheater, het circus en het theater na!

Onze leerlingen derde graad Sociale en technische wetenschappen bezochten in het kader van de
lessen muziek een klassiek concert.
Het programma omvatte het ‘Trio in re klein opus 11’ van Fanny Mendelssohn en het ‘Piano Trio No.
1 in re klein opus 49’ van Felix Mendelssohn. Voor de leerlingen een toegankelijke kennismaking met
klassieke live-uitvoeringen.
Bijzonder weetje: de violiste speelde op een Venetiaans instrument van het bouwjaar 1720,
geschonken door de Belgische koningin Elizabeth aan de Nederlandse nationale instrumentenverzameling!

Nog even dit:

Iedereen is van harte welkom op onze

openschooldag
zondag 22 april 2018
van 13u00 tot 17u00

facebook.com/TalentenschoolTurnhoutCampusBoomgaard

