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Het belang van PISO  
Dress me up! 

Wil jij je graag laten restylen? Heb je altijd al willen weten hoe je eruit zou zien met 

dat ene kapsel? Neem dan meteen een kijkje op pagina 2 en schrijf je in! 

Eerstejaars leven zich uit 

in Maaseik 

 

Woordzoekers, leuke weetjes en je horoscoop kan je terugvinden vanaf 

pagina 10. 

Ook de leerlingen van de 

1ste graad zijn op uitstap 

geweest. In Sporta Maaseik 

konden ze elkaar tijdens de 

tweedaagse een beetje 

beter leren kennen! Alles 

hierover op pagina 3 . 

 

Sporten tegen de sterren op! 

 

De leerlingen van de 2de en 3de graad zijn in 

september op sportdag geweest. Het was een 

leuke (maar toch wel vermoeiende) dag! Wil je 

graag weten wat ze gedaan hebben? Kijk dan 

zeker even op pagina 10. 

Puberkuren 

Hoe overleef je de puberteit? Dit is 

een vraag die iedereen zich wel 

eens stelt! Wij zijn op zoek gegaan 

naar een paar tips die jullie zeker 

kunnen gebruiken. Op pagina 4 

kan je lezen hoe je die puberkuren 

kan aanpakken. 

 

Leerlingen in de kijker! 

Lees op pagina 8 het interview met Sarah 

Daems, een meisje uit 4SP met een speciaal 

talent! Op pagina 9 vertelt Virginie je hoe het is 

om directeur te zijn! 
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Onze eerstejaars gingen eind september op 

tweedaagse naar Maaseik. Om half 9 moest 

iedereen aanwezig zijn, wilden ze hun bus 

halen. 

Aangekomen op Sporta Maaseik kregen ze 

de kamers toegewezen waar ze hun koffers 

konden uitpakken. Na de lange busrit en het 

sleuren met de koffers konden onze 

leerlingen eindelijk even naar buiten om hun 

stijve benen te strekken. Ze konden 

basketballen, voetballen of op de trampolines springen. 

Om 12 uur konden ze genieten van het voor hen bereide 

middagmaal. Daarna werden ze ingedeeld in groepen, iedere 

groep kreeg een kleur voor de komende twee dagen.  

Tijdens de twee dagen dat ze in Maaseik aanwezig waren, 

hadden ze hun handen vol aan de vele activiteiten waaronder: 

kajakken, windsurfen, BMX, hindernisparcours, speleobox, 

beachvolleybal, boogschieten en suppen. 

Helaas kwam aan al het leuke een einde, dus ook aan deze 

tweedaagse. Deze twee dagen zouden voor altijd in hun 

geheugen blijven als de eerste uitstap die ze maakten met hun 

vrienden van het PISO. 

           

Jonas Vanwinge, Shawny Elsemans 

en Dieter Smets. 
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 Laat je niet doen door de mening van anderen!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praat met elkaar, maar op een goede manier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan alle leerlingen die zich soms al 

eens zo voelen, zouden wij graag het 

volgende willen zeggen: jij bent ook 

mooi! Iedereen is mooi op zijn/haar 

manier. Iedereen heeft talenten, 

iedereen heeft positieve en negatieve 

kanten. En de jongeren die andere 

mensen uitschelden of pesten hebben 

misschien wel een mooi uiterlijk, 

maar zeker geen mooi innerlijk. 

Nu je aan het puberen bent, ga je meer  

nadenken over jezelf. Je wil graag een  

goed en mooi beeld van jezelf zien en dit  

beeld krijg je vooral door te luisteren naar  

de reacties van anderen. Je gaat dan ook  

meer belang hechten aan de mening van  

anderen en je gelooft de dingen die ze zeggen  

vaak zonder erbij na te denken. Tegenwoordig  

hoor je vaak dat jongeren elkaar pesten, dat ze  

elkaar verwijten dat ze ‘te dik’ zijn of dat ze  

‘lelijk’ zijn. Dit zorgt ervoor dat heel veel 

jongeren ongelukkig zijn met zichzelf. Ze 

voelen zich niet goed in hun vel omdat anderen 

kwetsende dingen zeggen. 

Hebben jij en je mama/papa ook vaak 
een meningsverschil? Kan je ‘nooit iets 
goed doen’? Ben je soms wel eens 

boos op je ouders zonder reden?  
 

Al deze zaken kunnen opgelost worden 
door te praten met je ouders. In 
plaats van ruzie te maken over wie 

gelijk heeft, kan je beter op een 
rustige manier je gevoelens uiten.  

 

Je kan hen uitleggen dat je het gevoel hebt 
dat ze niet naar je luisteren of dat het lijkt 

alsof je alles verkeerd doet. Als je praat over 
de dingen die je voelt, kan je elkaar beter 
leren begrijpen. Zo krijg je een hechtere en 

betere band met je ouders. Roepen en 
bekvechten is dus niet de oplossing, probeer 

vriendelijk en beleefd te blijven, zo zal je 
veel meer bereiken!  
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 Zie jezelf graag 

 
Jezelf graag zien is heel erg belangrijk. Je moet jezelf respecteren en 

aanvaarden. Daarom is het heel erg belangrijk dat je jezelf goed verzorgt. Jezelf 
verzorgen kan je op verschillende manieren doen, wij geven je alvast een paar 
tips: 

 

 

Door: Femke Meirens, Jana Pypops 

en Ophélie Baus.  
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Vandaag houden we een gezellig babbeltje met… 

 

… mevrouw Crabbé, voorzitter van de werkgroep gezondsheidsbeleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag mevrouw Crabbé. 

Dag Femke. 

Zou ik een paar vraagjes mogen stellen? 

Ja, natuurlijk. 

We hebben gehoord dat de drankautomaten 

weggaan. Waarom is dat zo? En wie heeft die 

beslissing genomen? 

Voorlopig blijven die nog bestaan zoals ze nu zijn 

met water, fruitsap en Cola Zero. Het is een heel 

bewuste keuze geweest om de frisdranken weg te 

doen. In de lagere school is dit ook al zo en we 

gaan die lijn gewoon doortrekken. 

Veel leerlingen vragen zich af waarom wel 

fruitsap en geen frisdrank? In fruitsap zitten toch 

evenveel suikers? 

Dat is waar maar we willen nu niet té streng zijn 

en de leerlingen toch nog wel een keuze laten. In 

fruitsap zit ook veel suiker maar geen 

koolzuurgas – wat ook niet gezond is en slecht is 

voor de tanden – en Cola Zero is ook niet echt 

gezond want daar zitten kunstmatige zoetstoffen 

in. Als jullie iets willen drinken dat écht gezond is 

dan kan daar alleen maar water in zitten. 

Kan er misschien water met smaakjes in de 

automaten komen? 

Daar hebben we vorig jaar naar geïnformeerd. 

Die flesjes hebben een andere vorm dan de 

flesjes die nu in de automaten zitten. Dan zouden 

er weer andere automaten moeten komen. 

 

 

 

Weet u ook iets over de koekjesautomaten? 

Daar is ook beslist om de lijn door te trekken en 

die koekjesautomaten weg te doen. Er is een 

ernstig probleem van overgewicht, zowel bij de 

jeugd als bij volwassenen. Wij vinden dat we als 

school toch een voorbeeld moeten geven om 

gezondere en bewustere keuzes te maken in 

tussendoortjes. En zoals je weet is een koek 

absoluut geen gezond tussendoortje. 

 

Dus eigenlijk willen jullie ons leren hoe we 

gezonder kunnen leven? 

Ja, dat is de bedoeling. Als school hebben wij 

immers ook een opvoedende functie. Onze taak 

is meer dan lesgeven alleen. Wij willen van jullie 

gezonde, bewuste mensen maken in het leven. 

Dat is heel lief van jullie. Bedankt. Bedankt ook 

voor het gesprek en de informatie. Nu weten wij 

ook wat, hoe en waarom. 

Dat is heel graag gedaan en als jullie vragen 

hebben zijn jullie altijd welkom! 

 

 
Femke Meirens 
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Sarah Daems   

4 SP 

Begin november vond het evenement 'Horse and 

friends' in Sen Tower in Opglabbeek plaats. Hieraan 
kan je slechts deelnemen indien je als springruiter 

op voorhand geselecteerd wordt. Het is werkelijk 
'het mekka van de paardensport', waar alle 
topruiters en amazones uit België het tegen elkaar 

moeten opnemen. 

Sarah heeft er, samen met haar paard Chocolate 

Frost, voor de eerste keer deelgenomen aan de 

'Grote Prijs 130/135' voor Yougsters. Dit wil zeggen 

dat je binnen een bepaalde tijd een foutloos 

parcours op een hoogte van 130 cm moet springen. 

Indien je hierin slaagt, mag je deelnemen aan de 

barrage (135 cm). Sarah reed een schitterend 

foutloos parcours binnen de vooropgestelde tijd en 

mocht dan ook de barrage rijden. In deze barrage 

moet je zo snel mogelijk (en liefst foutloos) nog 

een aantal hindernissen springen.  

Sarah is in de barrage op een mooie 9de  plaats 

(van 60 deelnemers) geëindigd! Een topprestatie 

voor zo'n jong meisje als je weet dat ze hier heeft 
moeten opboksen tegen een aantal Belgische 
topruiters. 

 

Ben je al lang bezig met paardrijden? 

 
Ik rijd al 5-6 jaar paard en ik rijd al 2,5 

jaar jumping. Ik heb al heel veel 
wedstrijden gereden en ik heb ook al veel 
moeten trainen om dit niveau te bereiken. 

Ik heb veel te danken aan mijn twee 
trainers Bert Prouvé en Ben Thiry.  

 
 
Kan je iets meer vertellen over de 

wedstrijd? 
 

De wedstrijd die ik drie weken geleden 
won, was op een hoogte van 1m30. In de 
finale ging het tot 1m35! Ik eindigde 9de 

van de 60 deelnemers (waar ik de jongste 
was). Het was een echte uitdaging! 

 
Hoe voelde je je na de wedstrijd? 
 

Ik was heel blij met deze prestatie omdat 
het paard waar ik dit mee deed (Chocolate 

Frost) nog maar 7 jaar is. Ik heb er veel 
mee afgezien, maar hard werken loont! 
Het was zeker niet de laatste wedstrijd die 

ik ga rijden! 
 

Bedankt voor het interview, Sarah! En 

nog veel succes in de paardensport! 

 

 

Jolien Noé 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZhcmEtbXJAhXK7hoKHcBXC_YQjRwIBw&url=http://bstigmafree.org/spotlights/&psig=AFQjCNFkK0VdVEwC1DG4jwCroO3DCZUXiA&ust=1448878998013918
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In het kader van de Zuiddag kroop Virginie Govaerts even in de huid 

van onze directeur.  

Wij wouden natuurlijk graag weten hoe dit verlopen is! 

Wat vond je van deze job, Virginie? 

Het was wel fijn, maar ik zou later geen directeur willen zijn. Je moet 

constant mensen aanspreken, vergaderingen doen, controleren of alles 

in orde is, … . Het was zeker een toffe uitdaging, maar het was echt 

heel veel werk!  

Kan je ons een paar voorbeelden geven van wat je gedaan hebt? 

Ik heb een tekst moeten schrijven over de broodjes op school, ik heb 

vergaderingen bijgewoond over de toiletten voor meisjes en de aankoop 

van schoolboeken, ik heb op de speelplaats de rijen gecontroleerd en ik 

heb ook leerlingen op het matje geroepen. 

Welke taken vond je leuk/minder leuk? 

Vergaderen en teksten schrijven was niet zo fijn, maar eens ervaren 

hoe de job van directeur in elkaar zit, was wel heel leuk. Ik heb alleen 

maar meer respect gekregen voor onze directeur! 

 

 

Virginie Govaerts 

 

 

 

Tijdens de Zuiddag kropen heel wat leerlingen 

uit het 4de jaar in de huid van iemand anders. 

Ze namen voor een dagje iemands werk over 

en het geld dat ze hiervoor kregen, gaven ze 

aan de Zuiddag. De Zuiddag zamelde dit jaar 

geld in voor de cacaoboeren in Nicaragua.  

Bedankt om jullie steentje bij te dragen!  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjj6Wyz7XJAhWEvRoKHVYJBg4QjRwIBw&url=http://zuiddag.be/bestanden/student?title%3D%26field_category_download_tid%3D201&psig=AFQjCNFpJrFYJhU4FBfqvqt2Ars2d8U54w&ust=1448886069446109
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Waterman 21 januari - 19 februari 
 
Liefde:  De meest romantische dag van de maand is de 25

ste
. 

Maak tijd vrij voor de persoon van wie je houdt. Voor de singles 
is de kans groot dat ze de ware tegenkomen! 
School: Je kan alles voor elkaar krijgen als je het maar echt 
wilt! Stel voor jezelf duidelijke doelen op en zorg ervoor dat niks 
je kan afleiden! 
Gezondheid: December is van begin tot einde gevuld met 
feestjes, borrels, etentjes en andere sociale activiteiten. Neem 
voldoende rust, zodat je het nieuwe jaar fris kan starten! 
 

Vissen 20 februari – 20 maart 
 
Liefde: Je maakt veel ruzie met je partner, je wilt meer vrijheid 
en avontuur. Probeer deze spanningen uit te praten! 
School: Nog even doorbijten en dan komt die deugddoende 
vakantie eraan! Let op dat je die vakantiesfeer nog niet tijdens 
de examens opsnuift!  
Gezondheid: Je zorgt altijd goed voor anderen, nu ben je zelf 
aan de beurt! Durf jezelf eens op de eerste plaats te zetten en 
praat over je problemen!  
 

Ram 21 maart – 20 april 
Liefde: Deze maand staat in het teken van de liefde. Je bent in 
een romantische bui en dat zorgt ervoor dat je goede punten 
scoort bij je liefste!  
School: De sterren helpen je om te veranderen wat 
veranderen moet! In dit geval: je studiehouding! Herpak je snel! 
Gezondheid: Zorg ervoor dat je voldoende beweegt, zodat je 
lichaam zich fit blijft voelen. Probeer geen energiedrankjes te 
drinken, dit helpt echt niet zo goed om te studeren!  

 
Stier 21 april - 21 mei 

Liefde: Je wordt deze maand geconfronteerd met iets wat je 
liever verborgen had gehouden… Je liefste is er niet zo blij 
mee! Wees eerlijk! 
School: Je doet het fantastisch in de klas! Die examens? Een 
fluitje van een cent! Jij kan er zeker van zijn dat studeren een 
prachtig resultaat zal hebben! 
Gezondheid: Problemen kan je beter altijd meteen oplossen in 
plaats van ze te negeren. Het zal je veel hoofdpijn en gepieker 
besparen!  

 

 

 

Kreeft 22 juni – 22 juli 

Liefde: Iemand verklaart binnenkort zijn/haar liefde aan jou! 
Zou het die ene persoon zijn waar jij al zolang op wacht?  
School: Je bent erg creatief deze maand! Weet je het 
antwoord op een bepaalde vraag niet meer? Probeer dan een 
origineel antwoord te verzinnen, wie weet is het wel juist! 
Gezondheid: Werk, werk, werk! Altijd maar werk! Geniet van 
het leven, laat je zorgen los en je zal je veel beter voelen, 
Kreeft!  

 

Tweeling 22 mei – 21 juni 

Liefde: Ondanks de drukte moet je voldoende tijd vrijmaken 
voor de persoon van wie je houdt. Voor de singles ziet het er 
niet al te best uit… December zal een eenzame maand worden 
wat de liefde betreft!  
School: Je zal hard moeten werken deze maand! Je maakt 
plannen en je bedenkt slimme leerstrategieën. Gezondheid: Je 
voelt je zo gezond als een vis! Dat multitasken zal geen 
probleem worden! Zorg er wel voor dat je elke dag een stuk 
fruit eet, zodat je voldoende vitamines binnen krijgt!  

 

Door astrologen Shawny Elsemans en 

Dieter Smets 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCmdTcxK7JAhVH0w4KHcynCYYQjRwIBw&url=https://www.astroangels.nl/horoscoop-kreeft&psig=AFQjCNH1BoY9TYK33L7JYqbvuIlbMm_CQw&ust=1448642694628956
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86sf1xK7JAhXHLw8KHdNRAvAQjRwIBw&url=https://www.astroangels.nl/horoscoop-tweeling&psig=AFQjCNHo1mSp5YnK0Ydk8_Lw_L8Dxc6GiA&ust=1448642746839380
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Het belang van PISO  12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boogschutter 23 november – 21 december  

Liefde: Je hebt de ene flirt na de andere en dat vind je wel 
leuk! Houd er rekening mee dat anderen ook gevoelens 
hebben! 
School: Ja, je bent een populaire persoon. Ja, je hebt veel 
vrienden te ‘onderhouden’ via het internet. Neen, dit is geen 
excuus om niet te studeren! 
Gezondheid: Boogschutters zijn echte feestbeesten en 
netwerkers! Hele leuke eigenschappen, maar maak toch ook 
ruimte voor rust en afzondering. Al die drukte kan wel eens 
slecht zijn voor je gezondheid! 

 

Steenbok 22 december – 20 januari  

Liefde: Jij en je liefste maken volop toekomstplannen. Jullie 
hebben het goed bij elkaar, maar let wel op dat jullie blijven 
werken aan je relatie! Single steenbokken zetten de 
bloemetjes eens goed buiten deze maand! 
School: Laat je niet doen door de negatieve commentaren! 
Laat zien dat jij het wel tot een goed einde kan brengen! 
Gezondheid: De vlinders in je buik zorgen ervoor dat jij je 
heel goed voelt! Keep on smiling, Steenbok!  

 

 

Schorpioen 24 oktober – 22 november  

Liefde: Je staat volop in de schijnwerpers, Schorpioen! 
Iedereen ziet jou wel zitten en je krijgt van heel veel mensen 
aandacht.  
School: Alle misverstanden en tegenslagen van oktober 
verdwijnen naar de achtergrond. Durf groots te dromen en 
leg de lat maar lekker hoog! 
Gezondheid: Je eet heel graag chocolade (en terecht!), 
maar pas toch op met dat snoepen! December is een maand 
vol feesten en dat kan wel eens zwaar op je maag gaan 
liggen!  

 

Weegschaal 24 september – 23 oktober  

Liefde: Je hebt een gebroken hart en dat doet erg veel pijn! 
Probeer vaak met je vrienden/vriendinnen af te spreken 
zodat je je niet alleen voelt! 
School: Laat je studies niet lijden onder je liefdesproblemen! 
Zorg dat je goed studeert zodat je een goed rapport hebt! Je 
wilt de vakantie niet ingaan met een nog slechter gevoel, 
toch?  
Gezondheid: Warmte is jouw vriend deze maand! Doe ’s 
avonds een lekker warme pyjama aan en kruip gezellig 
onder een dekentje! Je spieren zullen zich meteen 
ontspannen!  

 

 

Maagd 24 augustus – 23 september 

Liefde: Je krijgt die ene persoon maar niet uit je hoofd! Wel, 
vertel het hem/haar! Wie weet zit hij/zij ook wel op jou te 
wachten! Wat heb je te verliezen? 
School: Deze maand staat in het teken van spreken en 
schrijven. Jammer genoeg in de negatieve zin… Je spreekt 
veel te veel en je schrijft veel te weinig in de klas!  
Gezondheid: Probeer eens te experimenteren met die 
gezonde receptjes die je zo vaak op tv ziet! Wees er maar 
zeker van dat je het lekker zal vinden, Maagd! 

 

Leeuw 23 juli – 23 augustus 

Liefde: Je denkt erg veel terug aan je ex-lief. Je bekijkt 
foto’s, je leest oude berichtjes,… Misschien is het toch eens 
tijd om hem/haar dit te laten weten? 
School: Jij bent een echte studiebol! Studeren is goed, 
maar je moet af en toe ook wel even een pauze nemen! 
Gezondheid: Voel je je slecht? Ga dan eens lopen of 
fietsen in plaats van in de zetel te kruipen! Je zal zien dat je 
je meteen beter voelt!  
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Het belang van PISO  14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT?! 

Wist je dat olifanten elkaar kunnen ruiken vanop 5 km afstand? 

Wist je dat je maar door één neusgat ademt? 

Wist je dat er tegen 2019 meer legomannetjes op de aarde zijn dan mensen? 

Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen van kleur was? 

Wist je dat de langste plaatsnaam 163 letters lang is? 

Wist je dat eten na het sporten juist heel goed is? 

Wist je dat de linkerlong kleiner is dan de rechterlong? 

Ibo Crabbé 

Motivatie 

 

Voorbereidend op het leven trachten we 

onze doelen na te streven. 

Denkend aan het heden, creëren we het 

verleden. 

Houden we het hoofd geheven, al lijken 

regels wat overdreven. 

Dit is hoe succesvol, de wereld in te 

treden. 

En dit maakt hoe we later de tijd 

besteden.  

Dus denk nooit aan opgeven, meer wil ik 

niet dat er is bijgebleven. 

Floris Martens 

 

http://www.keepcalmstudio.com/gallery/poster/kcs_5ff5e1b2
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Bryan Richelle 

Fabio Pagliara 
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We willen iedereen die meegewerkt heeft aan het krantje heel erg hard bedanken! We zijn 

enorm fier op onze redactie! 

Lieve groetjes en tot het volgende krantje! 

Mevrouw Swinnen en mevrouw Ruell 

Met dank aan:  

Dylan Germis voor het maken van de foto’s. 

Jolien Noé voor het maken van de collages.  

 

 


