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NIEUWSBRIEF

Lesmateriaal EU

VOORWOORD

Pop-up Europa is het nieuwe reizende activiteitenpakket over Europa voor gemeenten in
de provincie Antwerpen. Hiermee wil de provincie Europa dichter bij de burger brengen.
In Herentals loopt Pop-up Europa van 5 tot 20 mei.
Op www.provincieantwerpen.be/europaindeklas kan je tot 2 mei lesmateriaal bestellen.
Vanaf 6 mei kan dat materiaal dan afgehaald worden in de bibliotheek. Wist je trouwens dat
9 mei de Dag van Europa is?

Het schoolbestuur en de directie wensen ieder van jullie een
opperbeste paasvakantie toe.
Met een kort derde trimester en
een superbelangrijk pr-moment
als de opendeurdag voor ons is
het goed de batterijen de volgende twee weken weer helemaal te
kunnen opladen.

Voorbereiding verhuis Kunst en Personenzorg
Op dit moment is de voorbereiding volop gestart om de verhuis van BOV naar SCH voor te
bereiden voor de kunstrichtingen en voor STW. Op dit moment ziet het er in elk geval nog
altijd naar uit dat we 1 september zullen halen. We houden je verder op de hoogte.

Patrick Heremans

Nieuwe website
Als alles goed loopt, zou onze nieuwe
kOsh-website vanaf eind april online moeten staan. Wij werken hiervoor samen
met Digiti.

Voorbereiding opendeurdag
Ook de opendeurdag wordt vanuit de werkgroep volop voorbereid. De uren van de opendeurdag zijn dezelfde als vorig jaar: campus IEP van 10 tot 17 uur; campus SCH, COL, BOV
van 11 tot 16 uur. Op dit moment gaan we ervan uit dat elke collega ook heel deze periode
aanwezig is. Als in het verder uitzetten van de organisatie zou blijken, dat dit niet hoeft, zal
dit zo ook gecommuniceerd worden binnen de campus. Omdat wij in campus IEP heel wat
volk verwachten (laat ons hopen!) proberen wij daar ook zoveel mogelijk collega’s in te zetten.
Dit geldt ook voor de collega’s van de centrale diensten, op uitzondering van de aankoopdienst
die in campus SCH zal worden ingezet.

Infoavond
2de/3de graad
De infoavond 2de/3de graad vindt plaats op
dinsdag 25 april in campus IEP. We hebben
ervoor gekozen om deze infoavond in onze
nieuwe campus te laten doorgaan omdat
veruit de meeste aanwezige leerlingen (en
hun ouders) op die avond uit ons tweede
jaar komen en dus op bekend terrein
terechtkunnen. Voor de anderen is het
een manier om onze nieuwe campus te
leren kennen.

kOshklapper
•

25/4 om 19 uur infoavond 2de/3de
graad in campus IEP

•

7/5 opendeurdag kOsh

To walk again
Wij willen nog eens iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van onze
activiteiten ten voordele van To walk again. Wij zullen daarom op onze opendeurdag een
‘officieel’ moment voorzien waarop we Jolien en de mensen van To walk again uitnodigen om
de kOsh-cheque te overhandigen. Hierbij is iedereen uitgenodigd die heeft meegewerkt aan
het project. Deze activiteit zal plaatsvinden in campus COL.
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Ecotuin in de stad
In de zomer van 2015 startten we met enkele collega’s van onze tuinbouwafdeling
vol goede moed aan het project op Wonderwijs. Na enkele brainstormsessies werd er
gekozen om een projectaanvraag te doen om de tuin op wonderwijs om te vormen tot een
pesticidenvrije tuin, met fruit en bijen. En dit midden in de stad.
Nadat we de goedkeuring van ons project kregen bij Provincie Antwerpen gingen we
aan de slag. Tijdens kalenderjaar 2016 hebben we de aannemer grote werken laten
uitvoeren om het terrein klaar te leggen voor de ontwikkeling van onze bij-vriendelijke
tuin. Omdat de onkruiddruk groot was hadden we onze handen vol vooraleer er met de
nieuwe beplanting gestart kon worden. In het najaar 2016 hebben we dan onze fruitbomen
kunnen planten. Zij zullen de komende jaren zorgen voor heerlijke bloesems waar de
bijen van kunnen smullen. Hierdoor kunnen we in de toekomst onze leerlingen een mooi
beeld geven van biodiversiteit en ecologie, en dat op een boogscheut van het stadscentrum.
Deze projecttuin die door de jaren heen nog zal uitgroeien tot een mooie leertuin zullen we
op 9 juni 2017 officieel openen.
Hierbij danken wij al onze medewerkers en partners, in het bijzonder Provincie Antwerpen.

Gezonde receptie
“Op donderdag 16 maart stond één van onze
leukste lessen van stv op het programma.
We mochten een receptie geven voor onze
familie, directie en leerkrachten.
Voor dit project hebben we samengewerkt
met PO en Nederlands. Tijdens PO hebben we een uitnodiging ontworpen, een
zelfportret. Bij Nederlands schreven we een
tekst voor op de uitnodiging en ook een
welkomst- en slotwoord voor op de receptie zelf. Tijdens stv knutselden we originele
decoratie van een glazen potje en een lege
wijnfles. We oefenden de gezonde hapjes en
hielden voor ons zelf een mini-receptie om
alles te oefenen. De dag van de receptie zelf
kwamen we allemaal netjes gekleed in wit en
zwart. We hebben hard gewerkt en op korte
tijd veel hapjes en drank kunnen klaarmaken.
De receptie zelf was gezellig en iedereen
was tevreden. Zowel onze familie als wij zelf
vonden het heel leuk en geslaagd.”
1 Sociale en Technische Vorming
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Werkplekleren
In samenwerking met de winkel Colruyt organiseren
wij voor 4 Office en Retail het project “Werkplekleren”.
Het doel hiervan is om de leerlingen al op jeugdige
leeftijd van dichtbij te laten kennismaken met het
beroepsleven. Gedurende 2 periodes van telkens 2
halve dagen worden de leerlingen, onder begeleiding van de leerkrachten en een mentor van Colruyt,
ondergedompeld in het dagelijkse leven van een
echte werkplek. De bedoeling is om alle vaardigheden,
in de klas aangeleerd, in de praktijk te gebruiken.

Gesmaakt initiatief			
Dit jaar hadden we de eer om geld in te zamelen voor ‘To walk again’,
de organisatie van Marc Herremans. De leerlingen van 6 economie
hebben de handen in elkaar geslagen om donderdag 9 en vrijdag 10
februari een succesvolle hotdogverkoop te organiseren. De hotdogs waren zeer geliefd bij de leerlingen en werden gretig verkocht.
Aangezien deze verkoop op Campus Collegestraat een groot succes
was, zijn de zesdes donderdag 16 februari bij hun jongere collega’s van
de Ieperstraat hotdogs gaan verkopen… Ook hier vielen de hotdogs
in de smaak. Dankuwel Meneer Struyf, Mevrouw Marinus en de leerlingen van 6 economie voor jullie enthousiasme.
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