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Inmiddels is schooljaar 2018-2019 al een tijdje bezig.
Tijd om even terug te blikken!
Voor onze leerlingen van het 1ste jaar begon het schooljaar
alvast vroeger.
Zij werden feestelijk onthaald op donderdag 30 augustus
2018 om kennis te maken met de school en hun klascoaches.

De leerlingen van 4 Voeding - Verzorging tonen hun
creatief talent tijdens de lessen PO. Ze hebben een
fantastische start gemaakt!

Onze leerlingen van het 2de jaar A-stroom gingen op biotoopstudie naar de Liereman.
Ze onderzochten het bosbiotoop met verschillende boskoffers, kregen deskundige uitleg van een
natuurgids en voerden beheerswerken uit.
Een leerrijke en boeiende dag!

Onze leerlingen 1B Talent gingen terug in de tijd. Tijdens de lessen PAV speelden ze samen het
belevingsspel ‘Een schoolreis doorheen de tijd’.
Een houten boekentasje als schoolbank, griffels om mee te schrijven en leien in plaats van papier,
de leerlingen vonden het allemaal heel erg fascinerend. De klompen daarentegen ..., die deden pijn
aan hun voeten!

Wie eraan zou twijfelen ... Onze leerlingen Cognosco en hun leerkrachten zijn super sportief!
Trots op hun sportclub kwamen ze met velen in sportoutfit naar school!

Samen met het GO! groeit ook
Talentenschool Turnhout!
Voor dit schooljaar zien we een
stijging van meer dan 7%.
Onze school behoort dan ook tot één
van de betere leerlingen.
We willen iedereen bedanken voor
het vertrouwen!
Sportdag!
Onze tweedejaars hebben alvast een sportieve dag achter de rug met de Eliminator, frisbee,
levende kicker en bumber balls!

Enkele sfeerbeelden van onze zonnige sportdag in de Hoge Rielen.
De leerlingen van de 2e graad maakten kennis met enkele interessante activiteiten (klimbos,
Highlandgames, GPS-tocht, met hout en touw, teambuilding en met kaart en kompas).

Scholengroep Fluxus organiseerde een inspileerbeurs
rond activerende werkvormen.
Verschillende leerkrachten van onze school namen
deel en deelden hun expertise met anderen om elkaar
zo te versterken en van elkaar te leren!

Onze leerlingen van 2 Latijn brachten de vulkaan Vesuvius weer tot leven!
Ze bootsten op hun eigenzinnige manier de uitbarsting (79 n.C.) na... met een beetje hulp van huistuin- en keukenchemie. Een meer dan geslaagd experiment!!

Onze leerlingen van 1 Technisch Talent kregen les rond
online pesten.
Ook zij zeggen neen tegen online haatberichten

Op de dag van de leerkracht verwennen we diegenen die elke dag
met zoveel passie en liefde voor onze klassen staan.
Bedankt collega’s voor jullie inzet!

Onze leerlingen van 4 ASO werden uitgedaagd met een “dictée en
courant”.
Door middel van teamwork wisten ze een foutloze tekst te schrijven en zo
het “accord du participe passé” te herhalen.
Bien joué, les filles et les gars!

Nog even dit!
Op 15 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.

