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ACTIVITEITEN
Na de herfstvakantie zijn er tal van
activiteiten georganiseerd voor de
leerlingen. Zo zijn we met de leerlingen
van de bovenbouw naar de tv-opnames
geweest van ‘ De kalmte kan u
redden’. Ook hebben we een bezoek
gebracht aan het voedingssalon en de
schaatsbaan in Liedekerke, maar een
bezoek aan het zwembad van Océade
mocht ook dit jaar niet ontbreken.
Op de klimmuur van Aalst hebben de
leerlingen getoond welke armspieren
ze hebben. Van hoogtevrees was maar
weinig te bespeuren.
Net voor de examens zijn we met de
leerlingen van de middenschool naar
Kinepolis geweest. Zo konden we nog
even helemaal ontspannen vlak voor de
start van de examens.
De leuke foto’s kunnen jullie zien op
onze facebookpagina of natuurlijk ook
op de website.

Hebben jullie trouwens gezien dat Sinterklaas gezelschapsspelletjes heeft gebracht?
www.campuswemmel.be

WIST-JE-DAT…
onttrekken aan toezicht kan leiden
tot een uitsluiting. Blijf dus in de
buurt van de opvoeders!
meneer Cas zijn stage na de
kerstvakantie achter de rug is. Dank
u, meneer Cas!

AGENDA

Sinterklaas is langs geweest met
allerlei gezelschapsspelen. Risk is
hier de favoriet!
de 2de internenraad (16 jan 2017)
eraan komt en dat Prisca van de
keuken erbij zal zijn. Geef dus jullie
culinaire ideeën door aan de mensen
van de internenraad!!

Sophie meedoet aan de voice kids! Allen kijken is de boodschap!
er opnieuw nieuwe biljartkeus zijn aangekocht! Wij hopen dat deze met respect
worden behandeld!

CAMILO (13)

Tommy (18)
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L.O.

Sport.

Alle andere vakken.

Alle andere vakken.

Electricien of bakker.

Proffesionele American football
speler.

Loempia.

BBQ.

Mijn lievelingseten:

Mitraillette en frieten.

Pizza.

Mijn lievelingsfilm:

geen idee...

Avatar.

Rap.

G.D.M.

Turkije.

Jamaica.

Youtube en Instagram.

www.clownkea.be.

Youtube.

Campuswemmel Smartschool.

GSM.

Smartphone.

Niemand.

Geen.

Niets.

Vroeg opstaan.

Grappig, lief en sociaal.

Sportief, sociaal en vriendelijk.

Niets.

Weggaan uit België.

Dit is het leukste vak:
Dit is het minst leuke vak:
MIJN DROOM JOB:
Dit is het beste wat we op
internaat al gegeten hebben:

Mijn muziek:
Eén van de mooiste plekken
waar ik ben geweest:
Mijn favoriete website:
Dit heb ik het laatst gegoogled:
De beste uitvinding ooit:
Deze leraar zie ik het liefst
voor de klas:
Ik word chagrijnig van:
Dit ben ik in drie woorden:
Mijn tip voor een gelukkig leven:
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