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Rode neuzen 

dag 

Op pagina 2 lees je hoe 5 en 6 GW 

zich ingezet hebben voor Rode 

Neuzen Dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het belang van PISO  
Leuke uitstappen van 

het 2
de
 jaar 

Op pagina 3 en 4 lees je meer 

over de uitstappen van het 2de 

jaar.  

Puzzels kan je terugvinden vanaf pagina 14. 

Babbeluurtje 

Op pagina 8 kan je het boeiende 

interview met mevrouw Hombrouckx 

lezen. 

Leerling in de kijker 

Ons interview met Lotte Poulman kan 

je lezen op pagina 9! 

Ga snel kijken op pagina 6!  
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Geldinzamelingsacties 5 en 6GW voor Rode 
Neuzen dag 

De leerlingen van de richting GW verkochten koekjes, wafels 

en hotdogs ten voordelen van Rode Neuzen Dag 2019. 

Daarnaast haalden wij ook geld op via sponsorbladen voor 

onze 24uurs-lessenmarathon van 15/11/2019. 

Wij verdeelden de taken: wie voor welke verkoop instond en 

wie wat ging bakken. Hoeveel alles kostte en waar en wanneer 

we het verkochten. Het weekend voor de verkoop, gingen 

leerlingen en een leerkracht aan de slag om alles thuis te 

bakken. De dag van de verkoop werden er aan de grote en de 

kleine kant standjes gemaakt voor de verkoop.  

In totaal hebben wij … euro ingezameld! Een prestatie om fier 

op te zijn! 

Wat is het fijn… om een 

leerlingenrader te zijn!  

Ook dit schooljaar kwam onze leerlingenraad al een paar keer bij elkaar om 

nieuwe (en oude) ideetjes te bespreken en uit te werken. Jullie zagen hen aan 

het werk op de eerste schooldag, tijdens de onthaalavond, tijdens de 

soepverkoop van Halloween en op het oudercontact. De leerlingen van de 

leerlingenraad zijn druk bezig om de speelplaats aan de kleine kant op te 

vrolijken met een nieuw spelletje. Dit doen ze in samenwerking met de afdeling 

houtbewerking, waarvoor we erg dankbaar zijn! Ook onze posteractie om de 

toiletten proper te houden blijft doorlopen, want… we are watching you! 

 

 

 

 

 



Het belang van PISO  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het belang van PISO  4 
 

Vrijdag 18 oktober 2019 gingen wij, de leerlingen van 2A, met de bus naar 

Technopolis in Mechelen. We werden hartelijk ontvangen met een drankje, 

koekje en een stuk fruit. 

Eerst volgden we een presentatie van Henk Rijckaert. Hij toonde ons onder 

andere een filmpje, waarin hij meerdere pogingen ondernam om een 

zelfgemaakte propeller naar boven te laten vliegen in plaats van naar beneden, 

tot het hem uiteindelijk lukte. Op die manier wou hij ons duidelijk maken dat je 

met techniek heel veel kan bereiken en niet te snel mag opgeven! 

Nadien werden we in groepjes verdeeld en konden we deelnemen aan 

verschillende workshops. Zo mochten we onder andere: 

 een levensechte kraan besturen. We moesten een 

veiligheidshelm en een fluohesje aandoen en er stond 

uiteraard een begeleider bij. 

 

 een minimodel van een auto laten rijden op water. 

 

 een blokken bouwwerk maken. De bouwvakkers 

moesten met behulp van de projectleiders het ontwerp 

van de architecten nabouwen. Als het bouwwerk correct 

was, kregen we de code van een kist, waarin lekkere 

wafels zaten.  

 

Bij een van de workshops konden we ons zelfs inschrijven voor het winnen van 2 

voetbaltickets voor een match van onze rode duivels. Onze klasgenote Selina 

Masset was de gelukkige!  

We zouden nog zoveel meer kunnen vertellen, maar laten we afsluiten met te 

zeggen dat het een topdag was en dat we iedereen aanraden om eens naar 

Technopolis te gaan om je te laten verbazen over wat je met techniek allemaal 

kan! 

Geïntegreerde proef in 6RK: Spanje 

Hallo iedereen, ik ben Jelle Sergeant uit 6RK en ik ben 17 jaar 

oud. Voor mijn individueel werkje binnen onze geïntegreerde 

proef, kregen we een land waarbij we unieke gerechtjes 

moesten klaarmaken. Eén van mijn hapjes is gegrilde gamba 

– arroz bomba – inktvisinkt – groentjes en inktvis . Ik kwam op 

het idee om dit hapje te maken omdat het typisch Spaans is 

en zeer verfijnd. (Geïnspireerd door Louvain D’anvers).   
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6EI in actie! 

Wij, de leerlingen van de klas 6EI hebben vorig schooljaar 3 weken stage gelopen in 

een project ism met de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Tielt-Winge. 

De werken kaderen in het bouwblokrenovatieproject van de Provincie Vlaams-

Brabant en Tielt-Winge. Met dit project worden mensen met een laag inkomen 

geholpen met de woningkwaliteit en het energieverbruik van hun woning te 

verbeteren. Wij, de leerlingen van de afdeling Elektrische Installaties namen de 

renovatie van de Elektrische Installatie voor hun rekening. Tijdens de stage periode 

hebben wij, samen met onze leerkracht Jurgen Elsen, één grote woning 

gerenoveerd. Het ging hier om een woning die tijdens de werken ook nog 

bewoonbaar bleef. Dit maakte het werk er niet gemakkelijker op maar de sfeer was 

super en de werken werden tot een goed einde gebracht. 

 

Verwendag in 2B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vond de verwendag super leuk maar wel 

vermoeiend en moeilijk omdat mijn zus super 

veel krullen en heel lang haar heeft. Ik kreeg 

een speciale kam waar ik haar haar mee 

moest brushen, dat ging beter. Zowel ik als 

mijn zus vonden het super. Ze was heel blij dat 

ze zo’n stijl haar had. Haar haar was nog nooit 

zo stijl!  

Emelie Smets – 2B4 

In het begin had ik veel stress, maar na een tijdje had ik 

het wel onder controle. Haren wassen was leuk en ging 

goed. Het haar daarna brushen liep in het honderd. 

Toen mevrouw Coenegrachts kwam kijken was het 

goed, ik vond dat het eruit zag als een spinnenweb. Ik 

ben wel fier op het resultaat en op mezelf. Nu heb ik 

weer een stapje verder gezet en heb ik minder stress!  

Zita Jacobs – 2B3 

Toen mijn klant binnenkwam, heb ik haar 

laten zitten en heb ik haar aangekleed. Ze 

geeft koekjes gegeten en koffie 

gedronken. Ze vond het lekker! Ik heb haar 

haar gewassen en ze heeft me soms een 

paar tips gegeven. Ik heb haar haar 

gebrusht zoals ze gevraagd heeft. Ze was 

heel blij met het resultaat!  

Lola Dufrasne – 2B3 
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Halloween in PISO 

Er was veel te doen op het halloweenfeest: er was een DJ, je kon je gratis 

laten schminken, er waren gratis frietjes en je kon frisdrank kopen voor 70 

cent. De zaal was ook versierd met: heksen, spoken, mummies, pompoenen 

en vleermuizen. De meeste leerlingen (en sommige leerkrachten) waren 

verkleed. Ik was verkleed als killer-clown. Ik heb ook veel gedanst onder de 

discolichten. HET WAS TE GEK!  

Mirco Ferniani (1B3) 
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Ook in OKAN ging Halloween niet onopgemerkt voorbij. Tijdens de lessen expressie 

werkten de leerlingen rond het thema ‘Halloween’. ‘Onze klassen werden verdeeld 

in drie groepen. Elke groep ging mee met een leerkracht en volgde een workshop. 

Als de workshop klaar was, moesten we doorschuiven naar de volgende workshop. 

We deden een quiz, maakten een fotobooth en lazen griezelverhalen.’   

 

 

 

 

 

 

Voorleesweek in OKAN 
Om de Voorleesweek af te sluiten nodigden de leerlingen van OKAN cursisten 

van CBE Open School - in Leuven en Hageland uit. Onze OKAN-leerlingen lazen voor 

over hun favoriete kunstenaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/devoorleesweek/?eid=ARCL4uckxi9KStgES6fqBRKLxzHcLx2T0vik6VVRE70JUke9N_aKLFoFdi9BwqJh_IfIoJxhOs4i2ux-&fref=tag
https://www.facebook.com/CBE-Open-School-in-Leuven-en-Hageland-133247750159841/?eid=ARBAcm3zSE-GkmaKRDK8jJV8PrrURtp00Nje4AsXlpdiQoNY6fvHQ27KLcOoPogDmGD9Fa9FE617kwrk&fref=tag
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Vandaag houden we een gezellig babbeltje met… 

 

… mevrouw Marijke Hombrouckx, leerkracht wiskunde en wetenschappen! 

Wat is het grappigste wat ooit 

gebeurd is in je klas? 

 

Dat vind ik best wel een moeilijke vraag. 

Er is niet echt 1 moment dat er 

uitspringt. Ik vind het wel altijd grappig 

hoe leerlingen alles zo serieus nemen, 

ook al is het bedoeld om te lachen. Ik 

kan mij vrij serieus houden als ik iets 

zeg en de meerderheid gelooft dan ook 

altijd alles, terwijl het soms maar een 

grap is. 

Wat is het zwaarste aan leerkracht 

zijn? 

Ik hou enorm van mijn job als 

leerkracht, maar vind het wel spijtig dat 

we zoveel tijd moeten steken in 

administratie.  

Als u geen leerkracht was geworden 
welk beroep zou je dan kiezen? 

Toen ik 18 jaar was, wou ik absoluut 

mariene biologe worden. Ik had zelfs al 

brieven gestuurd naar universiteiten in 

Amerika en Australië. Toen kwam echter 

het besef dat ik mijn familie veel te hard 

zou missen. Uiteindelijk heb ik dan 

gekozen voor een lerarenopleiding, met 

wiskunde en biologie in, en dat lag mij 

onmiddellijk. Op dit ogenblik zou ik niets 

anders willen doen. Misschien als ik ooit 

op pensioen kan gaan, dat ik dan ergens 
vrijwilligerswerk met dieren ga doen. 

Wat was u naam als je u naam zelf 
kon kiezen? 

Nog nooit over nagedacht… Aylin hoor ik 
wel graag.  

Wat heb je vroeger zelf gestudeerd 

in het middelbaar vond je deze 
richting leuk. zo ja waarom? 

Ik heb eerst 4 schooljaren “Latijn- 

wiskunde” gevolgd en daarna 2 

schooljaren “Wetenschappen-wiskunde”.  

Het klinkt waarschijnlijk raar, maar ik 

heb altijd heel graag wiskunde gedaan. 

Wetenschappen sloot dan weer heel 

sterk aan bij mijn passie voor de natuur 
en de dieren. 

Wat doe je het liefst tijdens de 
pauze? 

Ontspannen en lachen met de collega’s. 

Wat is je favoriete geur? 

Lavendel. 

Omschrijf jezelf in een zin. 

Perfectionist die hoge eisen stelt aan 
zichzelf en anderen. 

Wat geeft jou energie? 

Dansen! 

Waar word je gelukkig van? 

Privé: als alle leden van mijn gezin 

gezond en gelukkig zijn. Tijd met hen 

doorbrengen is dan ook het 

allerbelangrijkste voor mij. 

Op mijn werk: als ik mijn passie voor 

wiskunde en wetenschap ook al maar 

een klein beetje kan overbrengen op 

mijn leerlingen, ben ik blij. Het feit dat 

mijn leerlingen hun best doen en goede 

resultaten halen, geeft mij ook heel veel 

voldoening!

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC0b_G7qvJAhWDuhQKHQZUA1AQjRwIBw&url=http://cliparts.co/micro-clip-art&psig=AFQjCNExYQ2o1MuCfyaHm3uh6bUB9Osafg&ust=1448550844720352
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leerling in de kijker! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Je bent voorzitter 

van de 

leerlingenraad, 

wat is hier zo leuk 

aan? 

 

Als voorzitter is het 

leuk om niet alleen 

contact te hebben 

met leerlingen maar 

ook met leerkrachten en andere mensen 

zodat we samen leuke dingen kunnen 

organiseren en ideeën kunnen 

uitwisselen om de school leuker te 

maken. 

 

Wat zijn je hobby’s? 

 

Ik ga naar de scouts en dans enorm 

graag. 

 

Wat is je favoriete les en waarom? 

 

Koken en hhsv (sociale vorming) omdat 

dit niet alleen lessen zijn om te leren 

maar ook samen te werken. 

 

Waar zie jij jezelf binnen 10 jaar? 

 

Ik weet het zelf nog niet, maar ik zou 

graag een mooi diploma hebben en voor 

de voor rest zal ik wel zien wat de 

toekomst me brengt. 

 

 

 

Wat is je favoriete quote? 

 

Samen staan we sterker.  

 

Welke 5 dingen staan op je 

bucketlist? 

 

1. Reizen 

2. Gezin 

3. Een echte safari 

4. Een gelukkig leven 

5. Nog geen idee maar kijken wat de 

    toekomst me brengt. 

 

Als je 1 wens zou kunnen doen, wat 

zou dat zijn? 

 

Nog 1 keer met mijn overleden familie 

kunnen praten. 

 

Als je zou reïncarneren in een dier, 

wat zou het dan zijn? 

 

Een hond want die kunnen doen wat ze 

willen: slapen, eten, knuffelen, spelen,... 

 

Wie bewonder je enorm? 

 

Mijn ouders en familie omdat ze zo goed 

voor me zorgen. 

 

Waarvan word jij heel enthousiast? 

 

Reizen 
 
 

 

   Lotte Poulman 

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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Op donderdag 14 november 2019 werd er door de werkgroep gezondheidsbeleid 

een gezond ontbijt uitgedeeld aan de schoolpoort. We kregen yoghurt met granola 

en rijstpap. Dit was een hele leuke actie. Er zullen later dit jaar nog acties volgen. Wij 

willen de werkgroep alvast bedanken voor hun inzet! Oh ja… ze gaven ons ook nog 

enkele tips om zelf een gezond ontbijt te maken. Lees snel de recepten en ga zelf 

aan de slag!  

 

INGREDIËNTEN 

 3 el kokosvet 

 350g havervlokken 

 100g gemengde noten, in grove stukken 

 4 el lijnzaad of chiazaad 

 4 el pompoenpitten 

 1 el kaneel 

 2 el honing 

 70g gedroogd fruit 

 

BEREIDING 

 Verwarm de oven voor op 180°C. 

 Smelt het kokosvet op een laag vuur. 

 Bekleed een bakplaat met bakpapier. 

 Giet de havervlokken op de bakplaat, meng met de noten, het lijnzaad, de 

pitten en kaneel en giet er de honing en het gesmolten kokosvet over. 

Meng goed en bak het mengsel + 20 minuten in de oven. Roer geregeld 

om. 

 Laat even afkoelen en meng met de gedroogde vruchten 

TIP 

 Lekker met (Griekse) yoghurt. 

 Granola kan je afgesloten 2 à 3 weken bewaren. 
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INGREDIËNTEN 

 60g havervlokken 

 1 banaan 

 1 ei 

 1 scheutje rijstmelk 

 1 tl bakpoeder 

 een snuifje zout 

 olijfolie of kokosvet voor het bakken 

Voor erbij: 

 1 appel 

 een snuifje kaneel 

BEREIDING 

 Mix alle ingrediënten en bak de pannenkoekjes in wat olijfolie of kokosvet. 

 Bak de stukjes appel in een beetje olijfolie. Strooi er wat kaneel over en 

beleg er de pannenkoekjes mee. 

 

 

 

 

 

INGREDIËNTEN 

 1 rijpe banaan 

 1 appel 

 3 handen blauwe bessen (mag diepvries zijn) 

 250 ml vloeibare yoghurt 

 2 el lijnzaad of chiazaad 

BEREIDING 

 Doe alle ingrediënten in de blender en mix. 
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INGREDIËNTEN 

 100g + 50g hazelnoten 

 250g havervlokken 

 2 el kokosolie 

 2 el acaciahoning of agavesiroop 

 6 el water 

 50g pure chocolade (70% cacao), in stukjes 

BEREIDING 

 Verwarm de oven voor op 160°C. 

 Mix 100g hazelnoten in de blender of in een keukenrobot. Mix tot je meel 

hebt (niet langer, want dan krijg je hazelnootpasta). 

 Doe de havervlokken in een kom en voeg het notenmeel en de rest van de 

noten toe. 

 Smelt het kokosvet en voeg toe aan het mengsel. Voeg de honing en het 

water toe en meng. 

 Giet op een bakplaat en zet 20 à 25 minuten in de voorverwarmde oven. 

Roer voorzichtig om en gaar verder tot de cruesli mooi bruin is. 

 Laat afkoelen en voeg de chocolade toe. 

TIPS 

 Lekker met (Griekse) yoghurt en fruit naar keuze. 

 Deze cruesli kan je 2 à 3 weken bewaren. 
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Woordzoeker: zoek de woorden in het rooster!  
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Help de pinguin 
om zijn 

vrienden terug 
te vinden! 
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We willen iedereen die meegewerkt heeft aan het krantje heel erg hard bedanken! We zijn 

enorm fier op onze redactie! 

 

   Clio Van Lierde Nathan Janssens  

  

Jarne Maho  Seppe Van Schaeybroeck 

 

Bedankt aan alle leerlingen en leerkrachten die ons artikels bezorgden! 

 

Lieve groetjes en tot het volgende krantje! 

Mevrouw Swinnen en mevrouw Ruell 

 


