!Like ons op Facebook voor meer afbeeldingen!

Toneel derde graad ASO en TSO
De leerlingen trokken naar Sleidinge om het toneelstuk ‘Het Gezin Van Paemel’
(productie SKaGeN) bij te wonen. Ze merkten hoe inventief theater kan zijn. Ze
leerden het verhaal kennen door middel van videoprojectie en slechts één
acteur, die alle rollen op zich nam! Beslist een unieke ervaring voor iedereen!

Sportdag derde graad
Op vrijdagmorgen 9 september
beleefden alle leerlingen van de
derde graad een onvergetelijke
sportdag. Na vandaag kent het
BMX-parcours geen geheimen
meer voor onze leerlingen! Ook
in minigolf schitterden ze één
voor één. En gelukkig waren de
weergoden ons gunstig gezind
tijdens deze toffe activiteiten.
Kortom, een TOPdag!

Sportdag tweede graad
De tweede graad ging op sportdag
naar de Blaarmeersen voor een
intensieve dag muurklimmen. Al
klauterend klommen de leerlingen
(en de leerkrachten) op muren,
rotsen en bierbakken (alle
spierpijn de dag erna was het
volledig waard). Een geslaagde dag
voor iedereen!
De leerlingen slaagden erin om de
teambuilding tot een zeer goed
einde te brengen. Eén van de
groepjes heeft zelfs het record
'bierbakken stapelen' gebroken.
De leerlingen hebben zich goed
kunnen uitleven en zijn tot 25
bierbakken hoog kunnen klimmen!

‘Topic Days’ eerste graad
Tijdens dit tweedaagse project stond het sociale aspect helemaal centraal:
leerlingen van het eerste en tweede jaar werken dan samen in kleine groepjes
en helpen elkaar bij het maken van opdrachten. Zo leert iedereen elkaar nog
beter kennen en voelen we ons allemaal nog beter thuis op school. Het thema
van dit jaar was “Een gezonde geest in een gezond lichaam”.
De eerste dag stond er teambuilding op het
programma en werkten we aan een gezond
lichaam tijdens de sportdag.

Op de tweede dag leerden we, via verschillende workshops en bundeltjes,
vanalles bij over emoties, gevoelens en geestelijke gezondheid. De laatste
avond sloten we traditiegetrouw af met een fuif!! We maakten het heel gezellig
en leefden ons uit op de dansvloer!

Werken in De Beuk is niet zomaar een job, het is een passie!
Dat zien we ook in ons keukenteam dat elke dag hecht samenwerkt en
onmisbaar is voor een goede werking van onze school!

Op het secretariaat kunnen jullie bij Delphine en Gianni terecht!

Kennen jullie deze nieuwe leerkrachten al?
Volg je Rooms-Katholieke Godsdienst?
Het maakt niet uit in welk jaar of in welke
richting je zit, dan gaat Silke graag met jou
mee op stap!

In de eerste graad maakt Wout je graag wegwijs in de
wereld van financiën en economie tijdens het vak
economische en financiële geletterdheid. In het
tweede jaar ga je in het vak sociale activiteit, samen
met hem, op zoek naar je plaats in de maatschappij.
Ook de leerlingen van de B-stroom en het BSO zet hij
graag aan het denken tijdens het vak nc-zedenleer.
Verder ben je bij Wout ook nog welkom in de
huiswerkklas.

Barbara is onze nieuwe leerkracht zorg en welzijn
in de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit en geeft
ook nog techniek (voeding) in 1B!

Last but not least…
Laura is op 26 augustus met haar partner, Thieme, in het huwelijksbootje
gestapt. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen!

