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Inmiddels is schooljaar 2016-2017 vier maanden bezig.
Tijd om even terug te blikken!
Onze leerlingen van de eerste graad vonden
het de voorbije maanden alvast top in hun
nieuwe klaslokalen!

Enkele sfeerbeelden van onze sportdag op 27 september:

Onze leerlingen Hotel gingen de pop-up uitdaging
aan!
Tijdens het weekend van 1 en 2 oktober openden
zij hun pop-up restaurant l’ Hopital in de Gasthuisstraat.

Onze leerkrachten wisselden
op 12 oktober goede praktijkvoorbeelden uit rond activerend
leren tijdens de inspiLEERbeurs!
Alle secundaire scholen van
Scholengroep Kempen namen
hieraan deel.
Door elkaar geïnspireerd zetten
we verder in op eigentijds
en persoonlijk onderwijs in
Turnhout!
Met fierheid en enthousiasme waren onze leerlingen
van het 6de en 7de jaar Hotel aanwezig in de Senaat,
waar zij werden geselecteerd om een walking dinner
te verzorgen.
Ze hadden er zeker zin in!

De leerlingen van de 3de graad verzorging en 7 kinderzorg hielpen
op vrijdag 14 oktober mee met de ateliers in Freinetschool De
Regenboog.
Met workshops als dotpainten, heksenverhalen, knikkerdozen
knutselen, koekjes en pizza’s bakken, stonden ze klaar om een
leuke, creatieve en ontspannende middag te verzorgen voor de
kinderen.

De leerlingen van het 7de jaar gingen maandag 17 oktober
aan de slag met klei en werden zo peter en meter van hun
eigen beeldje uit het project ‘Coming World Remember Me’.
Met dit project van Koen Vanmechelen herdenken ze de
600.000 slachtoffers van WO I op Belgische bodem.

Onze leerlingen Hotel kookten ‘live’
met appel en streekproducten voor
alle bezoekers van de oogstfeesten in
Oud-Turnhout op zondag 16 oktober.

Dag van de jeugdbeweging op 21 oktober!
Ook onze leerlingen en leerkrachten deden
enthousiast mee.

Talentenschool Turnhout geeft de leerlingen de kans
om mee school te maken. De leerlingenraad komt nog
steeds op bezoek bij de directie om agendapunten die
de leerlingenraad bezig houdt te bespreken.
Zo stond de organisatie van het oudercafé tijdens
het oudercontact, de Rode Neuzendag en de
schoolbibliotheek al op hun agenda.

Onze leerlingen van 2 Cognosco bouwden een postkantoor, bibliotheek, supermarkt, groentewinkel
en apotheek na om hun Engels mondeling te kunnen oefenen. Op maandag 24 oktober spraken de
leerlingen een uur lang enkel Engels. ‘How can I help you?’

Hier zie je onze leerlingen al druk aan het werk met de voorbereidingen voor de spaghettiavond
van 28 oktober ten voordele van de Londenreis.

Op 7 november werkten onze vierdejaars een hele dag
rond het thema drugs.
Ze gingen van start met het toneelstuk “TRIP”.
Nadien volgden o.a. een nabespreking, alsook enkele
workshops rond weerbaarheid en product-informatie.
Na de middag luisterden ze naar een aangrijpende
getuigenis van twee ex-drugsverslaafden.
De dag eindigde met een presentatie van de politie in
verband met drugpreventie.
We blikken terug op een geslaagde editie van onze
STEM-dag die doorging op 15 november!
We ontvingen niet minder dan 700 leerlingen uit
verschillende lagere scholen!

Onze leerlingen van 4 ASO gingen op uitstap naar Brussel.
Ze speelden er zelf gids en deden dit in het Frans.
Een applausje voor de professionele rondleiding!

Nog even dit:
Wenst u zelf eens culinair verwend te worden? U bent van harte welkom in onze restaurants
l’ Artimuse of ‘t Stoktshof.
Praktische informatie met betrekking tot onze restaurants kan u vinden op onze website:
www.talentenschoolturnhout.be

l’ Artimuse

‘t Stoktshof
U kan zich als ouder nog steeds kandidaat stellen voor onze ouderraad via directeur Wesley Wouters.
Samen met u denken we graag na kritisch na over verbeterpunten voor de school.

facebook.com/TalentenschoolTurnhoutCampusBoomgaard

