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Tijd om even terug te blikken!
Op 6 november 2017 heeft Talententhuis
Turnhout de deuren van hun nieuwbouw
geopend.
Een internaat waar samen wonen, leven en
leren centraal staat!
Proficiat!

Onze leerlingen van 1B ontdekten hoe kinderen vroeger hun vrije tijd invulden. Hierbij leerden ze
speelgoed kennen waarmee vroeger werd gespeeld.
Ze knutselden zelf dat speelgoed in elkaar. Toen de verf en de lijm droog was, volgde de grote test.
De leerlingen konden knikkeren, bikkelen, koten en tollen. Het balvangertje konden ze meteen
uittesten!

De leerlingen van 3ASO en 3TSO gingen voor het vak geschiedenis
naar Brugge. Naast de prachtige binnenstad bezochten ze ook het
Historium.
Niets zo realistisch als een virtuele tour door het middeleeuwse Brugge!

Op 14 november kwamen meer dan 500 leerlingen
uit het 5de en 6de leerjaar van de lagere scholen uit
de omgeving op bezoek!
Op onze STEM-dag werden ze ondergedompeld in
de boeiende wereld van wetenschap en techniek.
De leerlingen hebben alleszins heel veel bijgeleerd
en gingen met lachende gezichtjes terug naar huis!

Onze leerlingen van het tweede jaar maakten
een leerrijke uitstap naar Trier, de oudste stad van
Duitsland.
Hun bezoek aan het amphitheater, de keizerlijke
thermen, de porta nigra en het Rheinisches
Landesmuseum was zeker de moeite waard.

De leerlingen van 6 Wetenschappen nemen dit schooljaar deel aan de Nuclear Game Challenge en
behaalden tijdens de kick-off een mooie vierde plaats (van 21 deelnemende teams)!
Proficiat aan onze vertegenwoordigers!

Frederik Van de Schoor, leerling van 7 Banketaannemer-Traiteur werd
geselecteerd voor de finale van de BOCUSE D’OR .

De leerlingen van onze school genoten van een interactief Engelstalig toneelstuk gebracht door de
acteurs van ETC.
Pret verzekerd!

Kennen jullie Dior, leerling 3 Wetenschappen STEM nog?
Ter afronding van zijn eerste STEM-project presenteerde hij, samen met
enkele klasgenoten, hun versie van het revalidatietoestel!
Knap, toch?!

Enkele vertegenwoordigers van onze leerlingenraad gingen
workshops volgen op de actiedag voor leerlingenraden van de
Vlaamse Scholierenkoepel.
Ze zijn er helemaal klaar voor om met al hun nieuwe ideeën aan
de slag te gaan!

We blikken terug op een geslaagde editie van onze jaarlijkse herfstquiz ten voordele van de Italiëreis
van onze zesdejaars.
Bedankt aan alle deelnemers
en helpende handen
en... tot volgend jaar?

De leerlingen van 1B speelden een interactief spel over het wereldwijde recht op spel.
De speelvogel verdedigt het recht op spel voor alle kinderen over de hele wereld. Hij daagde de
leerlingen uit om hem te komen zoeken in de school. Daarvoor moesten ze, in 5 verschillende
werelddelen, spelletjes spelen om tips te verzamelen over zijn verstopplaats. Onderweg kwamen ze
steeds meer te weten over spel en speelgoed.
De leerlingen namen de uitdaging aan en speelden zich een weg naar de verschillende tips. Ze vonden
de speelvogel uiteindelijk in de polyvalente ruimte.
Missie geslaagd!

Onze leerlingen 4 Wetenschappen STEM speelden het spel
‘tandenstokerase’.
Op een actieve, onderzoekende manier leerden ze zo de werking
van enzymen!

De leerlingen van 1B organiseerden een hobbybeurs.
Aan de hand van een kraampje op hun hobbymarkt stelde
elke leerling zijn of haar hobby voor. De leerlingen van
de andere klassen konden een bezoekje brengen aan de
beurs en kregen heel wat informatie over de verschillende
hobby’s.
De leerlingen hadden er duidelijk flink wat werk in
gestoken.
Sophia (blog ‘Talent in beeld’) en haar klasgenoten
van 1 Cognosco konden dinsdag zelf uitproberen hoe
de prehistorische mens vuur maakte. Ze ervaarden het
verschil tussen vuur maken met vuurstenen, stokjes en
het gebruik van de vuurboor.
Vuur was er spijtig genoeg niet. Wel veel rook!!!

Onze leerlingen van 3ASO zetten voor Frans een ecologische actie op poten.
Er zaten echte pareltjes tussen hun posters met ecologische tips!

French for Life ging in december van start! Gedurende
30 uur spraken de leerlingen van 5 en 6 ASO en TSO
uitsluitend Frans. Ze organiseerden ook Franse activiteiten
op school voor de andere leerlingen zodat ook zij hun
bijdrage konden leveren voor het goede doel.
Om middernacht werden de leerlingen bovendien
opgebeld door Studio Brussel om deze actie op de radio
toe te lichten.
Dankzij sponsors van de leerlingen en de inkomsten van de Franse talentenmarkt, waarop iedereen
zijn of haar talent verkocht voor het goede doel, werd er 773,60 euro ingezameld voor G-sport
Vlaanderen. Een mooi eindbedrag en een mooie ervaring!
In een gigantische boekenspeeddate stelden de leerlingen
van 1 Cognosco hun favoriete boek voor aan elkaar.
Zo kregen ze weer heel wat leestips voor de kerstvakantie!!!

De leerlingen van 2 Cognosco bezochten de tentoonstelling van Paul Van Hees in De Warande. Ze
kregen uitleg van de kunstenaar en tekenden zelf schetsen voor assemblages.

Net voor de start van hun examens slaagden onze
leerlingen van het 4de jaar STEM erin hun passiefhuis in
elkaar te zetten.
Na een lange weg van theorie en tekenen in autocad zijn
dit hun eindresultaten.
Proficiat!

Gedurende een hele week hebben onze leerlingen van het derde
jaar binnen de Talentmodule een wereldwinkel geopend op de
speelplaats. Met een opbrengst van €603,22 blikken zij met trots
terug op een geslaagd - (h)eerlijk - project.
Bovendien werden er door onze leerlingen meer dan 220 postkaartjes
geschreven om Wereldwinkels wereldwijd een hart onder de riem
te steken
Een aantal weken geleden stonden onze STEM-leerlingen
van de derde graad ASO en TSO in rechtstreeks contact
met Antarctica!
Via een Skype-verbinding hadden ze een gesprek
met Sarah Batout, onderzoekster op de poolbasis op
Antarctica.
Ze vertelde over het dagelijks leven daar en het onderzoek
dat ze daar doet. Onze leerlingen mochten ook zelf vragen
stellen om hun eigen onderzoek rond algen verder te
kunnen voeren.

Vrijdag 12 januari hebben we samen met onze leerlingen 2018 op een persoonlijke en positieve
manier ingezet!
Onze leerlingen kregen een lunch aangeboden, gemaakt door onze leerlingen van de 1ste graad
hotel!

De leerlingen hotel van 3 BRK verzorgden de hapjes voor 350 (!) genodigden op de
nieuwjaarsreceptie van de Stad Turnhout en doen daarmee hun allereerste ervaring op in het
werkveld!

Ook dit nog !
Blijf op de hoogte van al onze aktiviteiten via de facebookpagina van Campus Boomgaard en
Campus Zenit.

