
 

            

DE SCHOOLKRANT 02/17      2de editie 

Leerling Agenda februari 2017 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

 Vrije dag 

2 februari Rijbewijs op school 8u45 kr strafstudie 

3 februari Rijbewijs op school 13u30  

7 februari leerlingenraad werkgroepen 10u30 

9 februari Rijbewijs op school 13u container 

10 februari Rijbewijs op school 13u30 kr strafstudie 

16 februari kr strafstudie 

21 februari kr  strafstudie 

23-24 februari  Rijbewijs op school 8u45 



winnaars raadsel 01/2017: 

1. Xander 

2. Manuel 

3. Mathijs 

4. Jarne 

5. Oussama 

6. Philip 

7. Christof 

8. Senne 

9. Jordy 

Proficiat met de juiste oplossing. Recht op gratis soep 31/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oplossing kruiswoordraadsel stebo 01 
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Het dam tornooi komt eraan, oefenen maar! 

 

 

Wie niet damt, blijft maar toezien langs de kant. 



 

 

 

De spelregels 

Aan het begin van een potje dammen, hebben beide spelers 20 schijven. Deze staan op dezelfde manier op het 

bord, als in het plaatje hiernaast. Let er op dat in de rechter bovenhoek een donker veld moet zijn. 

Voor dat een we beginnen geven de spelers elkaar een hand. Wit mag beginnen, dat is de eerste regel. 

 

Regel 1: Wit begint 

Om de beurt mogen de spelers een schijf verzetten of met een schijf slaan. Je kunt een schijf slaan als je over een 

schijf van je tegenspeler kan “springen”. Je kan zelfs meerdere schijven in één keer slaan. Er zijn twee 

belangrijke regels over het slaan. De eerste is dat slaan verplicht is. Als je kunt slaan, moet je dus ook slaan. De 

tweede is dat meerslag voor gaat. Je bent dus verplicht om zo veel mogelijk stenen te slaan. Hierbij maakt het 

niet uit of je met een dam of met een gewone schijf slaat. 

 

Regel 2: Slaan is verplicht 

 

Regel 3: Meerslag gaat voor, (damslag niet!) 

Er is nog een belangrijke regel bij het dammen. Als je een schijf hebt aangeraakt, dan ben je verplicht om het te 

zetten. Je mag dan nog wel kiezen welke kant je deze schijf op zet. 

 

Regel 4: Aanraken is zetten 

Misschien weet je al wat een dam is, misschien ook niet. Je krijgt een dam als je met een schijf de overkant van 

het bord bereikt. Je zet dan een extra schijf op de schijf die de overkant heeft bereikt. Dit noem je een dam. Met 

een dam kun je meer dan een gewone schijf. Hierover later meer. 

 

Het einde van de partij 

Je hebt gewonnen als je tegenspeler niet meer kan zetten. Dit kan zijn als zijn of haar schijven van het bord af 

zijn of als de overgebleven schijven vast staan. Als je al weet dat je gaat verliezen kun je ook opgeven. Het kan 

ook zijn dat beide spelers niet meer kunnen winnen. De partij eindigt dan in een remise. Dit is hetzelfde als een 

gelijkspel. Je kunt je tegenstander ook tijdens een partij al remise aanbieden. 

 

Leren slaan 

We beginnen met een van de belangrijkste dingen tijdens het dammen, goed kunnen slaan. Als het goed is weet 

je al twee dingen over slaan. 

 

1: Slaan is verplicht       2: Meerslag gaat voor 

 

Geef de correcte manier van slaan aan. Wit is overal aan zet. 

 



De kienavond van 27 Januari 2017 

We kunnen spreken van een goede opkomst en veel volk. 

Ook waren er nog ouders bij van oud – leerlingen die mee kienden. 

Van onze STEBO school waren er verschillende leerlingen aanwezig die een 

prijs mee naar huis konden nemen. 

Elke ronde was spannend en zeker als het voor de volle kaart was. 

Een aantal keren waren er verschillende mensen die op hetzelfde moment kien 

hadden en dan moesten tossen om de prijs. 

Aan drank en eten was er geen gebrek, zo was de overheerlijke soep op een 

mum van tijd uitverkocht. 

Fijn dat we weer extra centen in kassa hebben door deze activiteit. 

 

Beau Séjour De reeks op een TV zondag avond om 21u30 

Verschillende leerlingen van de toenmalige SBS Dilsen hebben figurant mogen 

spelen in deze reeks en zijn met momenten goed herkenbaar en komen in 

beeld. 

 

Sleep-over van woensdag 22 december 2016 

Als een leerling (Grigor) vanuit Maasmechelen, gepakt en gezakt met volle 

goesting, met de fiets naar school komt voor deze activiteit kunnen we spreken 

van een succes. 

Juf Nathalie had gezorgd voor het lekkere avondeten. 

Dit werd door de leerlingen gesmaakt. 

Verder was er nog film kijken en spellen spelen. 

‘s Morgens was er een ontbijt voorzien voor alle leerlingen van onze school. 
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Horizontaal 

1. 3. score 

2. 4. voor op je hoofd 

3. 7. leerlingen samen komen 

4. 10. zitten op 

5. 11. voetbal in afsluiting 

Verticaal 

1. 1. voertuig 

2. 2. koude handen 

3. 5. rond je nek 

4. 6. lopen 

5. 8. telefoon 

6. 9. afval 

7. 11. document 



 


