
 

 

 

!Like ons op Facebook voor meer afbeeldingen! 

Januari 

Smartschool 
 
Even ter herinnering: 
Op smartschool vind je dit 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. 
 
2e graad Voeding-Verzorging 

De leerlingen van de 2e graad Voeding-Verzorging  maakten een aantal heerlijk ogende kaasschotels. 
De verschillende lekkere kazen, op een bedje van sla, tomaatjes en heel wat fruitsoorten, zagen er 
super uit en vergezeld van net afgebakken broodjes waarvan de geur in je neus sluipt, vormden ze 
samen een heerlijk feestmaal. 

 

 
De tweede graad A/T  

De tweede graad A/T werkte de voorbije weken aan een 'science fair'. De leerlingen van 3A kregen 

voor het vak Engels de opdracht om een science fair te organiseren voor hun medeleerlingen. Dit 

ging door tijdens taalatelier en uiteindelijk werd het experiment van Marie gekozen als beste project! 

Ook Anouk verdiende een pluim voor haar wetenschappelijke aanpak. 

 

 

https://www.facebook.com/campusdebeuk/


Februari 

Amper 16 jaar, maar vol ambitie: 
Braziliaanse schoonheid uit Aalter wil Miss 
Benelux Beauty worden 

 AALTER Pamala Alves (16) uit Aalter 
doet een gooi naar het kroontje van 
Miss Benelux Beauty. Zoals haar naam 
al doet vermoeden, is Pamela niet in 
België geboren. Ze heeft Braziliaanse 
roots, en verhuisde tien jaar geleden 
naar ons land. Sinds eind vorig jaar 
woont ze in Aalter, waar ze school volgt 
in De Beuk. “Ik wil laten zien dat 
iemand van 16 jaar ook voluit voor iets 
kan gaan”, zegt Pamala. 
 
 
 

 
Met haar 16 jaar wordt Pamala Alves de jongste kandidate voor Miss Benelux Beauty. “Ik was amper 
zes jaar toen we naar België kwamen wonen, dus ik herinner mij niet zo veel meer van mijn tijd in 
Brazilië”, doet Pamala haar verhaal. “Ik woon al tien jaar in België en sinds eind vorig jaar dus in 
Aalter. Alles is hier nog een beetje nieuw voor mij, maar ik voel mij hier wel al thuis. Ik volg humane 
wetenschappen in De Beuk in de Stationsstraat, en dat is echt boeiend. Aalter is fantastisch, maar 
natuurlijk droom ik ook nog altijd van Brazilië. Tijdens de grote vakantie gaan we soms mijn familie 
bezoeken in Brazilië, en dat is altijd bijzonder. Voor de rest communiceren we meestal via sociale 
media. Met Skype zijn er eigenlijk geen afstanden meer op deze wereldbol.” 
Drukke agenda 
Pamela houdt van een uitdaging, en schreef zich daarom ook in voor de miss-verkiezing. “Ik wou 
altijd al eens meedoen aan een missverkiezing, maar had nooit de moed om mij effectief in te 
schrijven”, vertelt de jonge schoonheid. “Toen ik enkele berichten zag voorbijkomen van Miss 
Benelux Beauty, werd ik geprikkeld, en heb ik de stap dan toch gewaagd. Tijdens de casting kregen 
we uitleg hoe de wedstrijd in elkaar zit, en maakten we kennis met het team. Ik voelde mij daar 
meteen op mijn gemak, en ik ben er zeker van dat dit een zalig avontuur zal worden. Mijn dertien 
mede-finalisten wil ik zo snel mogelijk persoonlijk leren kennen. De komende maanden worden echt 
heel erg druk. Er staat onder andere een teamweekend in Eindhoven in de agenda.” 
 

Ik kwam 10 jaar geleden naar België, en woon sinds eind vorig jaar in 
Aalter. Ik volg les in De Beuk, en begin mij hier al goed thuis te voelen. 

 

Pamala Alves wil zich tijdens haar race naar het kroontje ook inzetten voor het goede doel. Ze kiest 

onder andere voor de vzw Petit Papillon. “Dat is een vereniging die opgericht werd door jonge 

ouders die een zoontje verloren hebben. Met hun vzw willen ze lotgenoten opvangen en steunen. Ik 

vind het belangrijk om mij in te zetten voor een goed doel. Maar ik wil ook zelf veel leren uit dit 

avontuur. Ik wil laten zien dat je als 16-jarige ook voluit voor een doel kan gaan. Ik vind het belangrijk 

om in jezelf te geloven, en je niet te laten doen door anderen die je soms naar beneden proberen te 

duwen. Ik hoop echt dat ik een unieke ervaring zal beleven waar ik fantastische herinneringen en 

mooie vriendschappen aan over zal houden.” 

De finale van Miss Benelux Beauty vindt plaats in het Plopsatheater, op 28 juni. Pamala Alves 

steunen, kan via haar Facebookpagina en Instagram. 



Italiaanse Avond 

Op 7 februari vond weer onze jaarlijkse Italiaanse avond 
plaats. De lekkere spaghetti  werd voorzien van 
bolognaise en vegetarische versie en werd vervolgens 
weer gretig opgeslurpt door menig leerlingen, ouders, 
vrienden en sympathisanten. 

De opbrengst gaat integraal naar de leerlingen voor 
tegemoetkoming voor de GWP volgend schooljaar. 

 

 

3e graad Humane Wetenschappen 

In het kader van OLB (Onderwijs Loopbaan Begeleiding) 

brachten de leerlingen van de derde graad Humane 

Wetenschappen een bezoek aan De Toevlucht te Aalter. We 

kregen uitleg over wat het betekent om in armoede te 

leven in onze gemeente. Aansluitend kwamen er twee 

mensen getuigen over hoe zij in de armoede terecht 

kwamen en wat De Toevlucht voor hen betekende.  

We kregen ter afsluiting een heerlijk kommetje soep aangeboden. Het was een interessante 

voormiddag .  

In het kader van het vak OLB (Onderwijs Loopbaan Begeleiding) 
was er op 19 februari een gastspreker aanwezig bij zowel het 
5de als het 6de jaar Humane Wetenschappen. Deze gastspreker 
kwam meer uitleg geven over haar beroep als cipier, zo kregen 
de klassen een beter beeld over de job. De leerlingen kregen 
ook informatie over de werking in de gevangenis en op welke 
manier je kan slagen om uiteindelijk cipier te worden. De 
bedoeling van het vak OLB is de leerlingen informeren over 
bepaalde jobs waar ze mogelijk interesse in hebben zodat de 
beslissing voor verdere studies en de keuze voor een job minder moeilijk wordt gemaakt.  

7B duaal  

Onze leerlingen van 7 duaal 
kinderzorg en 7 duaal thuis -en 
bejaardenzorg namen deel aan 
de week van de ondernemers 
voor de klas. Op 6 februari kwam 
Regine Moreel de bedrijfsleidster 
van Mivalti te Tielt gedurende 
twee uur een inspirerende gastles 
geven over het 
ondernemerschap, het 
bedrijfsleven en studie- of 
beroepskeuze. Op die manier 

kregen onze leerlingen  een beter zicht op het reilen en zeilen in het bedrijfsleven. Bedoeling was 
onze leerlingen een beter beeld te geven van wat ondernemen en werken in een onderneming 
vandaag betekent en hen zo te helpen bij hun nakende studie- of beroepskeuze. 



Maart 

2B – Mode 

De leerlingen van 2B Mode maakten elk een mooie sweater, sommigen zelfs met kap. Puik werk! 

 

2A – Gezinstechnieken 

De leerlingen moesten hierbij kijken welk soort voeten ze hebben: platte voet / holle voet of normale voet. 

 

Corona-tijden 

We kunnen er niet om heen. Het corona-virus heeft de mensheid in zijn greep. Het is een periode 
met veel vraagtekens voor iedereen. Daarom is het net belangrijk dat u structuur blijft inbouwen, 
een dagschema maakt om werktijden voor school duidelijk af te bakenen, zodat, eens de lessen op 
school weer starten de leerlingen niet teveel achterstand oplopen.  

Zorg goed voor elkaar en houd de moed erin, ook dit gaat weer voorbij! 


