September

!Like ons op Facebook voor meer foto’s!

Smartschool: Even ter herinnering:
Op smartschool vind je sinds vorig jaar een vak “Zorgonline”. Op dit vak vind je tal van info en tips over de
zorg op school voor onze leerlingen, maar ook hulpmogelijkheden buiten de schoolmuren.
Dit vak is nog in volle opbouw. Tips zijn altijd welkom.

Oktober
De SPONSORACTIE van de leerlingen van de tweede graad A/T
bracht ruim 330 euro op!!! Tijdens het project 'mentale gezondheid'
kozen de leerlingen om dit geld te doneren aan “Jolie Julie” een
VZW die mutsjes maakt voor kleine vechters met grote dromen en
'Joy for kids', een organisatie die kinderen in ontwikkelingslanden
de kans biedt om naar school te gaan. Hartelijk bedankt aan alle
sponsors!

Voor een ander project: de schoenendoosactie hebben de
leerlingen van 4A schoendozen gevuld met leuke spulletjes als
speelgoed, schoolgerief alsook een brief van onze leerlingen. Die
schoendozen zullen dan per container opgestuurd worden naar
Togo waar kansarme kinderen uit de sloppenwijken een doos zullen
krijgen en daarmee hopelijk ook betere kansen krijgen in het
onderwijs. https://schoenendoosactie.nl/

November
De leerlingen van de optie klassieke
talen lazen hun eerste tekstje in het
Grieks. Daarin vernamen ze alles
over de eigenschappen van de
Olympische goden. De goden
daalden af van de Olympus voor een
gezellige groepsfoto in De Beuk.

1B Talentenlab:

Enkele voorbeeldjes van 1b
"Planes of the Future"

3 en 4B Mechanica maakte ook enkele projecten, bij deze een selectie:
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Ons nieuwe afdak voor het secundair is ook klaar!
Met dank aan MVM Assistance voor de realisatie.

December
Helaas kunnen we jullie nu al melden dat de GWP
dit schooljaar niet zal kunnen doorgaan doordat
Covid nog steeds roet in het eten gooit. Onze
leerkrachten zullen echter, zoals steeds, hun best doen om alternatieven hiervoor te bieden die
wel binnen de op dat moment geldende covid-maatregelen zullen passen. We maken er samen
toch een super toffe week van!
Deze maand werkte de eerste graad B rond het project
vreemde culturen. Hierbij werden de leerlingen
ondergedompeld in de verschillende culturen over de
hele wereld en zullen de leerlingen ook kennis maken
met allerlei speciale
gebruiken. De leerlingen
gingen zelf gaan
onderzoeken hoe bepaalde stammen leefden
en of dat dit nog steeds zo is. Ze leerden dat
cultuur heel breed is en mochten als afsluiter hun creatieve
talenten laten botvieren. Ze maakten zelf een dromenvanger en
een hennatattoo. Bij de éne een al wat stoerder resultaat dan bij
de andere.
Onze leerlingen van 2B staan met veel enthousiasme in om voor de
bewoners van WZC Veilige Have te Aalter toch wat warmte te brengen in

De 5e en 6e jaars BSO zijn, na een grondige voorbereiding nu
volop op stage. 5T ging reeds op stage en 6T start na Nieuwjaar.
7B werkt sowieso 3 dagen per week in de zorg gedurende het
hele schooljaar. Binnenkort laten we deze leerlingen los, klaar
voor het werkveld, ze zullen nog volop groeien de komende
maanden, en we zijn overtuigd dat ze elk op hun manier hun
steentje bij (zullen) dragen in een maatschappij waar de zorg
overduidelijk een werkzekere , liefdevolle en hoognodige sector
is om in te werken. Je geeft veel, maar krijgt er ook zoveel voor terug!
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