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Voorwoord 

Beste ouder(s) 
Dag leerling(en) 

De paasvakantie sluit jaarlijks de winterperiode af en luidt de 
lente in. Dat biedt weer een tal van aangename mogelijkheden. 
De koude verdwijnt stilaan en de zon bereidt zich voor op 
overuren. 
 
  
 

 

We hopen dan ook dat hij de hoofdrolspeler zal zijn tijdens onze 
meerdaagse excursies. Daar waar het bijna een zekerheid is dat hij van de 
partij zal zijn in Barcelona en onze leerlingen van de derde graad een 
onvergetelijke citytrip zal bezorgen, blijft het afwachten of hij de hoge 
verwachtingen in Brugge (1ste graad), Parijs (3de jaar) en Dinant (4de jaar) 
kan aflossen. 
 

 
Laat dat nu net het enige zijn waarop onze begeleiders zich niet 
kunnen voorbereiden. Overigens zijn de excursies tot in de kleinste 
detail geregeld. Elke excursie heeft veel aantrekkelijke activiteiten: 
van een bosbivak in Brugge, een bezoek aan de griezelige 
Catacomben in Parijs, een avonturentocht in Dinant, tot een 
bezoek aan Barcelona stad en strand. Zoals je kan merken, is de 
week van 25 april een week om met stip in jullie agenda aan te 
duiden. Want deze excursies zal je later ongetwijfeld nog 
herinneren en doorvertellen aan vrienden en familie. 
 

 

 

 

Na de excursies gaan we alweer de rechte lijn in tot de 
finish. Dan is het nog even doorduwen, een laatste sprint 
trekken om dit schooljaar in stijl te eindigen. Met volledig 
vernieuwde lokalen en voor sommigen een nieuwe 
omgeving, bieden we jullie al meteen een goede voorzet. 
 

 
Laat het duidelijk zijn:  
er staan ons hele mooie maanden te wachten na de 
paasvakantie. 
 
Geniet van jullie vakantie! 
Veel leesplezier… 
 

 

 
 

Met vriendelijke groeten   
Wendy Dossche Vandevoorde 
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Meerdaagse excursie 

 

25-04-2016 
 

29-04-2016 
 

 

 

 

 

 

1ste graad 

 

Brugge 

 

Brood bakken 
Bosspel 

Wandeltocht 
Volksspelen 

Teambuilding 
Highlandgames 

Touwpiste en deathride 
Fietsuitstap 

… 

 
http://1stegraadcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be 

3de jaar 

 

Parijs 

 

Wandeltocht 
Bezoek Louvre, 

Eifeltoren, La Défense 
Catacomben 
Parc Asterix 
Boottocht 

… 

 
http://3dejaarcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be 

4de jaar 

 

Dinant 

 

Dropping 
Everest chalenge 

Bezoek mosterdfabriek 
en brouwerij 

Standswandeling 
… 

 
http://4dejaarcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be 

3de graad 

 

Barcelona 

 

Stadswandeling 
Boogschieten en 

paintball 
Boswandeling 

Strandnamiddag 
Stadsspel 

… 
http://3degraadcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be 

  

http://1stegraadcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be/
http://3dejaarcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be/
http://4dejaarcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be/
http://3degraadcampusimpulsmeerdaagse2016.blogspot.be/
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Openschoolavond 

Op vrijdag 4 maart 2016 vond de openschoolavond van onze school plaats. Tijdens deze avond 

konden toekomstige leerlingen kennis maken met de werking van onze school en een praatje 

slaan met hun toekomstige leerkrachten. Voor de gelegenheid stelden alle vakleerkrachten hun 

materiaal en boeken ten toon en gaven ze een woordje uitleg over de mogelijke studierichtingen 

en vakken op school. Ook onze leerlingen waren actief betrokken bij dit gebeuren. Zo gaf onze 

schoolband in de refter een prachtig optreden. Dank aan iedereen die er een geslaagde avond 

van maakte.  
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Pyjamadag 

Op vrijdag 4 maart nam onze school deel aan de allereerste Pyjamadag, een actie om Bednet te 

ondersteunen. Ondanks de regenbuien, kwamen tal van leerlingen en leerkrachten naar school... 

in pyjama. 
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Handel 

Bezoek Waasland Shopping Center

Op donderdag 4 februari trokken klassen 

2BVL en 2Handel naar het Waasland 

Shopping Center in Sint-Niklaas. Daar 

kregen ze in het kader van de lessen Handel 

een één uur durende rondleiding achter de 

schermen. 

Waar komen de leveringen binnen? Op 

welke manier is het complex beveiligd? Wat 

met brandveiligheid en airco? Op al deze 

praktische vragen gaf een heel 

enthousiaste dame een heel uitgebreid 

antwoord! 

 

Glenn uit 2BVL getuigt: 

“Het was heel interessant en leuk! Het was 

indrukwekkend om te zien hoe de 

brandveiligheid in het hele shoppingcenter 

goed in het oog gehouden wordt. Er zitten 

sproeiers in de winkel en speciale luiken in 

het dak waarlangs de rook kan geleid 

worden als het zou branden. In de grote hal 

stonden ook mooie bomen. Hoewel ze niet 

echt waren, vond ik het wel mooi dat het zo 

groen was in het shoppingcenter! De kleine 

plantjes waren wel echte plantjes.” 

De leerlingen mochten ook een kijkje nemen 

in het politiekantoortje en het 

securitykantoor. Daar was zelfs een 

verhoorkamer waarin elke leerling eens in 

de micro mocht praten. Stoer! 

Na het bezoek moesten de leerlingen zelf 

aan het werk. Alle leerlingen moesten een 

mooie Powerpoint maken waarin het verslag 

van deze voormiddag getoond werd. Elisa 

uit 2BVL schreef op haar laatste dia: “Het 

was een leuke leerzame uitstap!”. En of ze 

gelijk had! 
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NCZ 

JOHH TROFFEE - Bezoek Eline De Munck 

De leerlingen van het 2e jaar NCZ denken ook aan jongeren die omwille van een ziekte of 

herstel langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven. Om deze jongeren te steunen, zochten 

ze op woensdag 27 januari via een Skype-gesprek contact met een patiënt uit het 

kinderziekenhuis UZ Gent. 

Dit project kreeg alvast heel wat positieve reacties, ook vanuit de actie Jonge Helpende 

Handen (JOHH). Deze actie wordt gecoördineerd door Kristel Habils en Eline De Munck. Ze 

waren razend enthousiast over dit idee en daarom kwamen ze op woensdag 27 januari eens 

kijken op onze school... De leerlingen vonden het alvast fantastisch, het zijn dan ook twee toffe 

dames! 
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Economie 

3de  en 4de jaar op verkenning in hartje Brussel

Politiek en economie zijn een deel van ons 

leven. Als inwoners van België kunnen we 

onze stempel drukken op die politiek. Als 

consument maken we deel uit van die 

economie. Maar wie bepaalt dan onze 

rechten en plichten? En wie houdt onze 

Belgische economie in het oog? Samen het 

politieke en economische hart van ons land 

ontdekken opzoek naar antwoorden, was 

dan ook het doel van de vakuitstap naar 

Brussel.  

Op vrijdag 15 januari trokken onze derdes 

en vierdes van de economische richtingen 

met de trein richting onze hoofdstad. In de 

voormiddag stond een economische en 

politieke wandeling op het programma, met 

als kers op de taart een bezoek aan het 

Europees parlement. Tijdens de wandeling 

zouden onze leerlingen voor de nodige uitleg 

zorgen. Ze hadden zich immers in de klas 

voorbereid op hun taak als gids. Jammer 

genoeg was droog weer ons niet gegund en 

waren we genoodzaakt de wandeling in te 

korten. Hun voorbereiding was echter geen 

verloren werk want alle teksten bundelden 

we in een toeristische gids.  

Een extra lang bezoek aan het Europees 

parlement bracht echter soelaas. In het 

bezoekerscentrum van het parlement 

konden de leerlingen aan de hand van 

multimediagids kennis maken met het 

Europees parlement. De rondleiding bracht 

ons langsheen de geschiedenis van de 

Europese Unie en de werking van het 

parlement. Daarnaast konden de leerlingen 

virtueel door Europa reizen om er kennis te 

maken met verschillende culturen. 

 

Na ons bezoek aan de Europese wijk, 

wandelden we door de sneeuw naar het Huis 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

vlakbij het Koninklijk Paleis. Hier 

verorberde we ons lunchpakket en legden 

we onze jassen te drogen. 

In de namiddag werden we verwacht in de 

Nationale Bank van België. We splitsten 

onze groep in twee, waarna elke groep een 

rondleiding kreeg doorheen het museum. 

Onze leerlingen kregen van de gidsen uitleg 

over de geschiedenis en de rol van de 

Nationale Bank, de betaalmiddelen en de rol 

van geld in onze samenleving. Vervolgens 

overstelpte de leerlingen de gidsen met tal 

van interessante vragen. 

 

Na deze goed gevulde en leerrijke dag 

vertrokken we met zijn allen terug naar 

Gent. Ondanks het slechte weer, maakten 

we er toch een geslaagde dag van!  
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Frans 

Bezoek Rijsel (3de graad) 

Op 5 februari 2016 trokken we met alle leerlingen van de derde graad naar Rijsel (Lille). 

We verzamelden in het station van Gent-Sint-Pieters. Iedereen leek er zin in te hebben. 

De trein vertrok stipt en na een goed uurtje kwamen we aan in het station van Lille-Flandres. 

In Rijsel werkten de leerlingen samen in groepjes. Elk groepje kreeg een bundeltje met  

spreek- en zoekopdrachten. Eerst werd een bezoek gebracht aan het station van Lille-Europe 

waar de leerlingen de hogesnelheidstreinen konden bewonderen. Daarna bezochten we het 

imposante winkelcentrum van Euralille. Iedereen was enthousiast en bovendien durfde elk 

groepje zich uit te drukken in het Frans! Vanuit Euralille trokken we naar het centrum van de 

stad. Een eerste halt werd meteen gehouden in de toeristische dienst waar elk groepje een 

kaartje schreef voor hun leerkracht Frans. Vervolgens kreeg elk groepje een zoekopdracht in 

de grootste boekhandel van Europa, nl. 'Le Furet du Nord'. Hier konden de leerlingen 

duizenden recente boeken, films, dvd's, cd's, enz. aanschouwen. Na de lunchpauze volgde er nog 

een zoektocht door het oude gedeelte van de stad met haar rijk versierde en authentieke 

gevels, alsook haar gezellige en smalle straatjes. Als afsluiter konden de leerlingen nog even 

shoppen in het winkelcentrum van Euralille. Jammer genoeg werd het al vlug tijd om de trein 

richting huiswaarts aan te vatten. Om half zes kwamen we allen tevreden terug van een mooie 

en leuke dag! 
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GIP 

Vakuitstap Blokken 6TSO 

Op maandag 1 februari zijn we met 6TSO naar de opnamestudio's van VRT in Vilvoorde gegaan 

om een opname van blokken bij te wonen. We werden ontvangen in de cafetaria waar we even 

moesten wachten tot we de studio mochten betreden. In de studio namen we plaats op de 

laatste rij met een goed zicht. we werden ontvangen door een gastheer die ons uitlegde hoe 

alles in zijn werk zou gaan. We kregen uitleg van een aantal gebaren die we tijdens de opnames 

zouden moeten volgen. Zo leerde we dat wanneer de gastheer met zijn armen zwaaide, het 

publiek moest klappen of lachen. Na de uitleg en intro namen de kandidaten plaats en de studio 

en verscheen de presentator Ben Crabbé. De kandidaten werden kort voorgesteld en de 

opnames gingen van start. Telkens wanneer iemand een grap maakte, een punt scoorde... moest 

het publiek de gastheer volgen en klappen, lachen... Bij twijfel werd de opname stil gelegd 

zodat de jury kon overleggen. Na de eerste opname volgende een korte pauze en nadien een 

tweede opname. Het was voor de leerlingen een heel toffe ervaring en natuurlijk ook leerrijk 

om hun eigen quiz te presenteren. 
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QUIZ 6TSO 

Op vrijdag 26 februari organiseerden de leerlingen van 6TSO hun eerste quiz-avond in het 

kader van de GIP. En wat voor één! 

 
 

Gewapend met een heuse PowerPoint vol 

moeilijke, grappige, doordenkvragen en 

praktische vragen vuurden ze de ene zotte 

quizvraag na de andere af op de quizteams! 

Niet alleen leerkrachten, maar ook 

familieleden en vrienden werden 

opgetrommeld. En voor deze eerst editie 

(ja, er komt ook nog een tweede!) waren er 

uiteindelijk 6 volwaardige quizgroepen 

aanwezig. Een hapje en een drankje werden 

voorzien en de presentatie door onze 

leerlingen uit 6TSO ging vlot en met veel 

humor gepaard. 

 
Één van de doe-opdrachten was het afbijten 

van een appel aan een touwtje. Moeilijker 

dan het lijkt! 

De strijd was echter bikkelhard! Van 

geschiedenis tot cultuur, van film tot 

economie. Als je wou winnen in deze quiz, 

was een uitgebreide kennis vereist! En dat 

bezat ook de ploeg van Mevr. Cornelis! Zij 

kaapten de hoofdprijs (cinematickets voor 

de hele groep) weg voor de neus van de 2de 

en de 3de plaats. Maar zij konden echter 

ook niet klagen en werden met een mooie 

biermand naar huis gestuurd.  

De verliezers, de familie van Benito uit 

6TSO, moesten helaas de duimen leggen en 

kregen een weekendje “wenen”. Hoewel de 

naam van deze troostprijs iets anders deed 

vermoeden, was een zak uien jammer 

genoeg het enige waarmee ze uiteindelijk 

naar huis gingen. 

 

Bedankt aan de aanwezig ploegjes voor deze eerste – zeer geslaagde – editie!  

Op naar de 2de editie! Deze vindt opnieuw plaats in Oostakker op donderdag 

14 april 2016 vanaf 17u. Allen héél hartelijk welkom!  
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Carwash 6BSO 
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Workshop in de kijker 

‘Start to … ‘  

 

Vlaanderen is reeds lange tijd in de ban van het concept ‘Start to’. De reeks ‘start to run’ 

bracht jong en oud, sportief en minder sportief in contact met de loopsport. Omwille van het 

grote succes konden de varianten niet lang uitblijven: wandelen, fietsen, zwemmen, yoga, … je 

kan het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een ‘start to-reeks’ voor.  

Via de workshop start to… proberen we ook op onze school leerlingen in contact te brengen met 

nieuwe dingen. Dat blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn. De stap is soms groot om iets te 

ontdekken waar je nog niet veel van kent.  Dat bleek onder meer bij de sessie ‘start to zumba’, 

waarvoor maar weinig leerlingen kwamen opdagen.  

Daarom gooiden we het over een andere boeg: de lessen start to EHBO waren alvast een goed 

begin. En om de stap naar deze workshop wat kleiner te maken, lieten we ook leerlingen zelf 

lesgeven. Zo gaf Vic Vijverman uit 1A1 als volleerd yoga-instructeur les aan zowel leerlingen als 

leerkrachten. Het was ontspannend maar bij momenten ook zeer intensief! Het is in ieder geval 

fijn dat ook leerlingen hun ervaringen en expertise kunnen delen met elkaar. 

Heb je zelf ook een talent dat je wil delen met de anderen? Meld je dan zeker aan bij de 

workshop ‘start to…’ op vrijdag. Misschien kan ook jij dan eens lesgeven op onze school! 

Workshopteam ‘start to’ 
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Interview Mevr. Kim Luong 

1- Hoe lang werk jij al op deze school, Kim? 

Ik werk op Campus Impils sinds 4 januari 2016. 

2- Welke jobs deed je voordat je in onze school terechtkwam? 

Ik heb hiervoor 15 jaar bij een boekhoudkantoor gewerkt. Ik ben accountant van opleiding. 

Maar door de werkdruk van de job (en die van mijn echtgenoot) heb ik besloten te kiezen voor 

een iets rustiger job. 

3- Wat was jouw lievelingsvak op school? Aan welk vak had je een hekel? 

Mijn lievelingsvak was wiskunde. Ik had een hekel aan Duits. 

4- Woon je vlakbij of eerder ver? Hoe kom je naar school? 

Ik woon in Lokeren. Ik doe er ongeveer 20 minuten over met de auto. 

5- Wat doe jij in je vrije tijd? 

Ik rijd heel veel rond voor de hobby’s van mijn kinderen. Ik zet me met plezier in voor de 

hockeyclub. Ik ga ook graag uit eten met mijn vrienden. We vinden het ook leuk om samen een 

glas te gaan drinken. 

6- Wat is jouw lievelingsgerecht? 

Ik eet héél graag vis en ik ben dol op de Italiaanse keuken. 

7- Van welke origine ben jij? 

Ik kom uit Vietnam. Toen ik 2,5 jaar oud was zijn mijn ouders en ik naar België gekomen. Ik ben 

getrouwd met een pure Vlaming en we hebben twee kinderen. 
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Varia 

Raadsel 1 

Van welk spreekwoord zijn hier de klinkers weggelaten? 

LLWGNLDNNRRM 

Cryptogrammen 

1) Die Oost-Europeaan neemt het openbaar vervoer in een wereldstad 

2) Bleek een Europeaan te zijn 

Anagram 

We zoeken een Vlaamse politica  

Monomane Etterbuil 

Droedel 
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Wiskundig raadsel 

- Alle gondels van een reuzenrad bevinden zich op gelijke afstand van elkaar. Ze zijn oplopend 

genummerd. Wanneer gondel 25 beneden staat om mensen te laten instappen, bevindt gondel 8 

zich precies bovenaan. Gevraagd: hoeveel gondels telt het reuzenrad? 

- Een slak zit onderaan een stok van tien meter. Overdag kruipt ze drie meter omhoog, ’s 

nachts glijdt ze twee meter naar beneden. Vraag: na hoeveel dagen heeft de slak de top 

bereikt? 

Sudoku 

 


