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De leerlingen van 7 Logistiek namen onze leerlingen van de 2de en 3de
graad BSO mee naar Planckendael.
Voor hun GIP hebben ze deze uitstap zelf uitgestippeld met een eigen
vragenbundel en een rondleiding achter de schermen.
Ze bezorgden, samen met het zonnetje, de leerlingen een leuke dag!

Onze leerlingen van 5 & 6 Verzorging en 7 Kinderzorg gingen naar
filmfestival MOOOV.
Ze keken naar de film ‘Reis rond de wereld’ voor kinderen vanaf
4 jaar. De reis ging langs de wolken en seizoenswisselingen van
Japan, bijzondere geluiden uit Brazilië, lekker schuilen voor een
Afrikaanse regenbui onder de lange haren van een mama en langs
de fantasievriendjes van twee kleuters uit Singapore.
Deze filmvoorstelling kadert binnen de lessen expressie. Na de
kortfilmpjes werkten ze een opdracht uit voor kleuters aan de hand
van wat ze gezien hadden.
Het sportief talent van onze leerlingen 4ASO
werd geprikkeld. Geen klassieke LO-les, maar
net dat beetje meer uitdaging.
Aan de hand van een ganzenbordspel met
verschillende opdrachten leerden onze
leerlingen kogelstoten en verspringen!
Ook op onze school werden de secretariaatsmedewerkers in de
bloemetjes gezet voor ‘de dag van de secretaresse’.
Samen met alle andere personeelsleden zorgen zij dagelijks voor een
persoonlijke en kindgerichte aanpak.

We kijken tevreden terug naar een geslaagde, feestelijke editie van onze openschooldag.
STEM (A-stroom), Cognosco (A-stroom optie Latijn, STEM of Talent), Flextra (B-stroom), Hotel ...
Je kon het allemaal ontdekken tijdens onze openschooldag.
Ook kon je kennis maken met onze persoonlijke en eigentijdse aanpak!

Pissebedden, boeiend of net heel erg vies? Je kon
het zelf ontdekken tijdens onze openschooldag.
Onze leerlingen van 3TST hebben alvast het gedrag
van pissebedden onderzocht. Ze knutselden zelf
een gangenstelsel en zochten naar pissebedden in
verse compost. Ze wilden weten of een pissebed
na een bocht naar rechts bij een volgende splitsing
links of rechts afdraait. Is dit gedrag aangeboren of
aangeleerd?

De 7de jaars brachten een bezoek aan Brussel samen met hun PAVleerkrachten.
Ze werden geselecteerd om deel te nemen aan de Europadagen, om samen met Minister van
Buitenlandse -en Europese zaken, Didier Reynders, te praten over de toekomst van Europa.
Om af te sluiten kregen ze een rondleiding door het Egmontpaleis, waar menig staatshoofd door de
jaren heen al werd ontvangen.
De leerlingen van 4, 5 en 6 Economie brachten een
bezoek aan het museum van de Nationale Bank van
België.
Verder brachten ze een bezoek aan het beursgebouw
en ook de beurswerking van Euronext kent voor
onze leerlingen geen geheimen meer!

Onze leerlingen van 1A en 1B fietsten langs het
vrijzinnig huis, een moskee, een protestantse en
een katholieke kerk.
Het werd een boeiende tocht.

Onze leerlingen van de 1ste graad maakten tijdens de talentmodule STEM deze LEGO GBC-modules.
Bedoeling is dat ze verschillende kleinere LEGO-machines bouwen die uiteindelijk één groot
bouwwerk vormen.
Hiermee namen ze deel aan een wereldrecordpoging.

De leerlingen van 7 Thuis- en bejaardenzorg kookten
voor hun GIP-proef een aangepaste maaltijd voor
een zorgvrager. Resultaat? heerlijke gerechten!

De leerlingen van 6 Verzorging organiseerden voor kleuters van BS
Kameleon een dag rond politie voor hun GIP.
In de voormiddag knutselden en deden ze bewegingsactiviteiten, in de
namiddag brachten ze een bezoek aan de politie en kregen de kleuters als
afsluiting een cupcake en een diploma.
Onze leerlingenraad organiseerde hun schoolfuif
‘Talentenschol’ voor onze leerlingen van de 2de en 3de
graad.
Het werd een groot succes met veel lachende gezichten
en dansende benen!

Jaarlijks organiseert çavaria een oproep aan alle Vlaamse
gemeentes om tijdens de Internationale Dag tegen
Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) een initiatief te
nemen om deze actie mee te ondersteunen.
Onze leerlingen 5 Humane wetenschappen en 5 Sociale en
technische wetenschappen lieten voor deze gelegenheid
op de gemeentelijke diensten van Turnhout in de Campus
Blairon een button met hun foto’s maken waarmee ze dit
initiatief mee onderschrijven.
We zijn erg fier op de mooie vierde plaats die onze leerlingen Ward Verloy (6 THOT) en Frederik Van
de Schoor (6 BRK) vandaag behaalden in Gent tijdens de finale van de Cooking Cup georganiseerd
door Jeune Restaurateurs d’Europe.
Ware smaakbommetjes verpakt als kunstwerkjes werden onder de bezielende leiding van leerkracht
Stijn Baselmans voorgeschoteld aan een prestigieuze vakjury. Proficiat!

Onze leerlingen van 2 Cognosco bezochten de
Turnhoutse bibliotheek.
Naast enkele opzoekopdrachten moesten de
leerlingen ook een ‘bookface’ maken, met
enkele creatieve resultaten tot gevolg.

Nog even dit:
We wensen al onze leerlingen een mooi rapport en een prettige deugddoende vakantie!

Onze school organiseert op zaterdag 1 juli 2017 tussen 10u00 en 12u00 een extra infomoment.
Ken jij vrienden, kenissen of familie die een eigentijdse school met een persoonlijke aanpak zoeken?
Nodig hen zeker uit om eens een kijkje te nemen in onze school. Alle informatie over dit infomoment
is terug te vinden op onze website: www.talentenschoolturnhout.be

facebook.com/TalentenschoolTurnhoutCampusBoomgaard

