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!Like ons op Facebook voor meer afbeeldingen 

Januari 

Tweede graad ASO 
Op woensdag 13 januari hielden 4 leerlingen van de tweede graad ASO de olympische geest 
springlevend door deel te nemen aan de Junior Wiskunde Olympiade. Ze bogen zich over 30 vragen 
en hadden hiervoor drie uur de tijd. De vragenbundels waren ook deze keer weer vol sprankelende 
zoekertjes.  
 

Derde graad ASO 
Onze leerlingen uit 5 en 6 Humane Wetenschappen en 5 Latijn-Moderne 
talen worden op allerlei vlakken klaargestoomd voor het hoger onderwijs! 
Zo zijn ze op dit moment druk bezig met het opzetten en uitvoeren van een 
zelfgekozen onderzoek. Twee leerlingen uit 5 Humane Wetenschappen 
hebben zichzelf de volgende vraag gesteld: is genetische modificatie ethisch 
verantwoord? Ben je 16+? En heb je even tijd om hun enquête in te vullen? 

Klik dan op onderstaande link en help hen verder op weg! 
https://forms.gle/4KHs9U5C1KCjWJit7 
 

Februari 

Eerste graad  

Het vrij project in de eerste graad A was mythische wezens, water en feesten. Ze maakten 
gedichten voor poëzie dag in, ook in de andere graden werd rond poëzie gewerkt. 

In 2B hadden we het onder andere ook over pesten, discriminatie en racisme. 

 
2BMAW maakt voor Maatschappij en 
Welzijn voor het thema binnenste buiten 
kleurrijke stressballen. 
 
 
 
 
 

 
Vreemde creaturen werden er 
gemaakt door 2A naar aanleiding van 
hun zelf gekozen project Mythische 
wezens. Met de Pizap app ontdekten 
ze de digitale wereld tijdens de les 
P.O.  
 

https://www.facebook.com/campusdebeuk/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F4KHs9U5C1KCjWJit7%3Ffbclid%3DIwAR1fBDCSex_v5rlD-Sn885dwwuW1CLxWecGyuK4iiCArMeXv0bGYhUnaIgs&h=AT08XDBvE4Y8Ez0Ztlmh--9I58LColKNbFx19dyBxgCvajGz2fBCOqJzLEc5H4drYta8A7OL9pqi6EQdTwdZiCevQZ9aHNL2d51TyaafoMnX1z61uR5xqP19g1auAFMlvw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1YmJBydXdD26YjJQqg-f81PSGl6Ct4iuqR4lTGrGDLqz3oIQxs-v_ai2iu7K-m_v2rtmM7BYSxIrTmiL-mEvP5RSnGqYgfv-E2Oya5vDB63iJjEsoOq3-p9XavE1ejQi_F4zyyq37uumul_EcytMCjfucgFt9VludianTwtOhgKMwL8tNSvTD_KxXAKkqrLpSjpWV3
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Tijdens Talentenlab Kunst (1A) proeven de 
leerlingen van de oude kunsten. Eerst voerden 
ze een uitvoerig onderzoek naar deze kunsten 
om vervolgens zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Het resultaat mag gezien worden!  

 

Maart 

Tweede jaar 
N-Ice Clean, dankjewel om onze leerlingen van het 2e jaar optie 
Moderne Talen / Wetenschappen te sponseren met droogijs. De 
proefjes in het labo zijn heel goed gelukt! Naast leerrijk ook 
spectaculair! 
 
 
 
 

De leerlingen van 2B hebben deze maand de 
voorplanting bij dieren en planten gezien. Wij 
hebben hierbij de theorie eens in de praktijk 
eens omgezet en zaadjes geplant in een 
zaaipotje die de leerlingen zelf gemaakt hebben 
van krantenpapier.  
 
 
 

Pyjamadag 
Op 12 maart was het nationale pyjamadag!  
Duizenden leerlingen kunnen regelmatig of langdurig niet 
naar school omdat ze ziek zijn. Vaak blijven ze van thuis of 
in het ziekenhuis de les volgen, via Bednet, via een 
leerkracht of vrijwilliger aan huis of via lessen in de 
ziekenhuisschool.  
Bednet, MNM en Ketnet vieren op vrijdag 12 maart de 
zesde editie van de Nationale Pyjamadag. Door mee te 
doen steek je zieke kinderen een hart onder de riem en 
maak je Bednet mee bekend.  
Deze keer stond pyjamadag in het teken van toekomstdromen.  De bedoeling was dus dat je of in 
pyjama of verkleed als je droomberoep naar school kwam.  
Iedereen die mee deed, kreeg van de directie een wafel, blij dat we een hart onder de riem kunnen 
steken van veel leerlingen, maar nog het meest van onze eigen leerlingen die via bednet les volgen.  


