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ACTIVITEITEN
We gingen het nieuwe jaar van start
met een woensdagnamiddaguitstapje
naar Westland shoppingcenter. Toen
het nog solden waren, konden we
verschillende koopjes doen. De week
erop vierden we nieuwjaar met alle
internen op het galabal. De internen
werden verwend met kinderchampagne,
verschillende soorten frisdrank, warme
hapjes en goeie muziek! De derde
week stond vooral het voetbal centraal.
Op woensdag mochten verschillende
internen life naar de wedstrijd RSCA
–Waasland-Beveren,
die
jammer
genoeg in een gelijkstand eindigde
en op donderdag gingen we richting
West-Vlaanderen. Daar speelde Club
Brugge tegen KV Oostende. Hier
vielen heel wat doelpunten. Club
Brugge won deze wedstrijd met 3-2.
We gingen ook naar Kinepolis. Vooral
de film ‘Patser’ was erg in trek bij onze
internen! Om op een leuke manier de

vakantie in te gaan, trokken we naar Tragel in Aalst om nog eens een partijtje
te bowlen. Een korte, maar leuke en actieve eerste periode van het nieuwe jaar!
www.campuswemmel.be

WIST-JE-DAT…
...we vijf nieuwe internen hebben op
het internaat. Welkom!
...ons galabal een echt succes was.
Proficiat Yuna en Ryan voor de
mooie gepaste outfit!

AGENDA

...we een airhockey hebben gekregen,
bedankt internenraad!
...dat je je vanaf 3 januari kan
inschrijven voor volgend schooljaar!
...er van 3 februari tot 31 maart een
stagiaire ons team komt versterken.
Veel succes Hanna!
... een zoen van één minuut 26 calorieën verbrandt!

Britt (13)

Kylian (15)

2as

3SW

Dit is het leukste vak:

Wetenschappelijk werk.

Sport.

Dit is het minst leuke vak:

Natuurwetenschappen.

Wiskunde.

Politie rechercheur.

Militair.

Gebakken patatjes met kip.

Pitta.

Mijn lievelingseten:

Pizza.

Lasagne.

Mijn lievelingsfilm:

Titanic.

Harry Potter.

Boef, Lil kleine.

Een beetje vanalles.

Eén van de mooiste plekken
waar ik ben geweest:

Monaco.

Mauritius.

Mijn favoriete website:

Zalando.

Streaming.

Dit heb ik het laatst gegoogled:

Zalando.

Cocaïne hoofdstad van Europa
(voor school).

GSM.

Telefoon.

Mevrouw Peeters.

Meneer De Decker.

Geheimen waar ik niet over kan
meepraten.

Natuuraardappelen.

Avontuurlijk, verstrooid,
nieuwsgierig.

Sportief, grappig, leuk.

Niet te veel nadenken.

Optimist zijn.

MIJN DROOM JOB:
Dit is het beste wat we op
internaat al gegeten hebben:

Mijn muziek:

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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