oktober 2017

Inmiddels is schooljaar 2017-2018 al een tijdje bezig.
Tijd om even terug te blikken!
Geen klassieke 1 september met leerlingen,
maar wel een ontspannende pedagogische
studiedag voor onze leerkrachten!
Op 4 september stond ons topteam opnieuw
vol goesting klaar om onze leerlingen
het beste persoonlijk, eigentijds en
talentontwikkelend onderwijs van Turnhout
te bieden!

Veel succes aan al onze leerlingen en laten we
er samen een leerrijk en fijn schooljaar van
maken!

De leerlingen van 1A STEM vormen het crime investigation team van onze school!
Nadat ze al een vloeistoffenonderzoek voltooiden, onderzochten ze tijdens deze les bloedspetters.
Uiteraard gebruikten ze voor deze experimenten geen echt bloed, maar wel zelfgemaakt nep bloed.
Achteraf stond ook nog een haaronderzoek op het programma!

Sommige leerlingen ging het voor de wind tijdens onze sportdag!

Op 28 september bezochten onze leerlingen van de 3de graad ASO en TSO de Democratiefabriek,
een interactieve tentoonstelling om jongeren te sensibiliseren voor democratie en burgerschap!
Wie ben ik? Wie ben jij? Wat zijn stereotypen en vooroordelen? Wat is democratie? ...
Gedurende anderhalf uur onderzochten ze hun eigen ideeën, hun twijfels en stelden hierbij hun
opinies ter discussie.

Onze leerlingen 5 en 6 Sociale en
technische wetenschappen zijn op driedaagse geweest naar Amsterdam!
Ze hebben zich verdiept in microorganismen, stelden zelf hun dagmenu’s
samen, ...
Een leerrijke uitstap en een fijne
teambuilding!

Onze leerlingen van 1B gingen op studieuitstap naar De Liereman in Oud-Turnhout.
Aan de hand van 5 boskoffers bestudeerden ze er de bomen, planten en dieren. Tijdens een geleide
wandeling gingen ze op zoek naar sporen en deden ze zelfs aan bosbeheer.
Om ook nog wat te ontspannen tijdens deze leuke werkdag speelden ze nog enkele bosspelen waarbij
ze als mier of bij eitjes moesten verzamelen voor hun koningin.
Mede dankzij een stralende zon werd het een leuke, leerrijke dag!

Het Fort van Breendonk maakte ook dit jaar weer een
blijvende indruk bij onze leerlingen van 6TSO en 7BSO.
Dit schooljaar kregen we de kans om de unieke
toneelvoorstelling ‘Paradis Perdu’ bij te wonen. Een
emotioneel spektakel van een gezin in oorlogstijden.

Naar aanleiding van de aankomende Schrijf-ze-vrijdag werkten de leerlingen van het 3de jaar voor
levensbeschouwing rond ‘kinderrechten’.
Katholiek, vrijzinnig, protestant of islamiet, iedereen kwam samen en iedereen maakte knappe
werkjes om alle 17 kinderrechten bij elkaar te brengen.

De leerlingen van het 4de jaar hebben voor hun talentmodule de tentoonstelling ‘Arab Cartoon
Festival’ bezocht.
Verschillende artiesten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika wierpen een kritische blik op de
samenleving van vandaag. Ook onze leerlingen lieten hun mening niet achterwege over de huidige
maatschappij.

De leerlingen van 5 en 6 kantoor werden ondergedompeld in de logistieke wereld. In het
LITC in Laakdal konden zij via spelletjes kennis maken met de werking van het magazijn, de
documentenstroom en de werking van een webshop.

De leerlingen van 5 & 6 Humane wetenschappen en 6
Sociale en technische wetenschappen werden hartelijk
ontvangen door het personeel en de bewoners van
het wooncentrum Sint Lucia. Er vonden verschillende
interviews plaats met bewoners. Na de vakantie gaan
de leerlingen aan de slag om de verhalen om te zetten
in kunstwerken.

De leerlingen van 2BHBS zijn al volop
in de weer om versiering te maken voor
het Halloweenfeest.
De resultaten mogen gezien worden!

Nog even dit!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Talentenschool Turnhout een herfstquiz om de leerlingen van
het zesde jaar een financieel duwtje in de rug te geven voor hun meerdaagse reis naar Italië in de
lente van 2018. Zij zullen die avond ook aanwezig zijn om de quiz mee in goede banen te leiden.
De herfstquiz gaat door op vrijdag 24 november 2017. Inschrijven is nog steeds mogelijk via e-mail
(brigitte.cornelis@talentenschoolturnhout.be).
Hopelijk tot dan!
Op 13 november organiseren we een oudercontact waar we alle ouders de kans geven om te
spreken met onze leerkrachten. Wij vinden uw aanwezigheid erg belangrijk en nodigen u dan ook
graag uit. Voor dit oudercontact werken we op afspraak. Afspraken kan je maken via je co-account
op Smartschool.

