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ACTIVITEITEN
Het nieuwe jaar hebben we ingezet
met een fantastisch galafeest.
Voor de dames een kleedje, voor de
mannen een das en een hemd. Iedereen
zag er piekfijn uit. Warme hapjes, een
drankje en twee toffe DJ’s maakten de
sfeer compleet!
De start van een reeks leuke activiteiten
op het internaat.
We zijn dit trimester onder andere
gaan squashen in Aalst, gaan shoppen
in Anderlecht, zwemmen in Océade en
zelfs gaan skiën op matten. De foto’s
en filmpjes kunnen jullie zien op onze
facebookpagina ‘Internaat Campus
Wemmel’.
We gaan niet altijd op uitstap. Ook op
het internaat organiseren we activiteiten.
Zo was er een risktoernooi en maakten
we versiering voor Valentijn.
Er werd ook pita gemaakt door de
leerlingen.

In het laatste trimester gaan we opnieuw enkele verrassende activiteiten organiseren
voor onze leerlingen. Zo zal er op het internaat een beachparty gehouden worden
en gaan we naar Jumpsky in Gent om te springen op grote trampolines.
We kijken er naar uit!
Wie graag meer foto’s bekijkt, kan terecht op onze website:
www.campuswemmel.be

WIST-JE-DAT…
...meneer Yves papa is geworden van
een zoon Nand! Proficiat!!
... meneer Pieter ook papa is
geworden van een zoon Finn!
Proficiat!!
...de laatste 100 dagen van dit
schooljaar van start zijn gegaan op
23 februari!
...de eerste jaars op internaat geen
tekorten hebben op hun rapport.
Proficiat!!
...we binnenkort een beach-party
geven. Ergens in de maand mei.
...er tegenwoordig Foodvergaderingen worden gehouden
met het keukenpersoneel! Als je
lekkere ideeën hebt, geef deze gerust
door!

AGENDA

Julie (19)

Gregory (19)

7GRM

7GRM

Zedenleer.

GRM.

Engels.

P.A.V..

C.E.O. Chulie Productions.

C.E.O. van VDB Fashion.

Vol au vent en macaroni zonder
groenten.

Curryworst met friet.

Mijn lievelingseten:

Frietjes.

Lasagne.

Mijn lievelingsfilm:

Titanic.

The Intouchables.

One Direction.

Alles.

Cancún, Mexico.

Parijs.

Mijn favoriete website:

Youtube.

Youtube.

Dit heb ik het laatst gegoogled:

Youtube.

Trivago.

De beste uitvinding ooit:

Technologie/elektriciteit.

Elektriciteit.

Deze leraar zie ik het liefst
voor de klas:

Thalassa Van Driessche.

Van Driessche.

Ik word chagrijnig van:

Op dieet gaan!

De Geest.

Dit ben ik in drie woorden:

Later Heel Rijk.

Leuk Vriendelijk Punctueel.

Veel geld, goede gezondheid en
een moeder zoals die van mij.

Don’t do drugs.

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 tip voor een gelukkig leven:
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