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Leerlingen, leerkrachten en directie hebben samen besloten om te 

beginnen met een schoolkrantje. De bedoeling is dat op het einde 

van elke maand er een krantje zal verschijnen. In het schoolkrantje 

vind je uiteraard informatie terug over actuele gebeurtenissen binnen 

de school, maar is er ook plaats voor belangrijke gebeurtenissen die 

zich over de hele wereld hebben afgespeeld. Daarnaast is er ook 

plaats voorzien voor een kruiswoordraadsel of een ander 

woordspelletje.  

Meneer Luyten: “De leerlingen vinden het leuk om af en toe 

bijvoorbeeld eens een kruiswoordraadsel op te lossen. Hier hangt 

zelfs een beloning aan vast: Als je het raadsel hebt opgelost mag je 

deze oplossing aan mij laten zien. Als deze juist is en je was bij de 

snelste vijf heb je een gratis tasje soep verdiend.” 

Wil je trouwens graag meedoen aan het maken van de schoolkrant? 

Dat kan! Als je een leuk verhaal hebt om in het krantje te zetten mag 

je dit aan een leerkracht laten weten. Je kan ook zelf thuis aan de slag 

gaan en je verhaal daar schrijven en het afgeven aan een leerkracht. 

Misschien wordt het achteraf wel in de schoolkrant gezet. 
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Gezondheid op school: Een appeltje 

voor de dorst! 

 

 

 

 

Na mee te hebben gedaan aan de scholenloop werd de Stedelijke 

Bouwvakschool rijkelijk beloond met een heleboel appeltjes. Wat kan 

nog lekkerder zijn dan een appeltje? 

Precies! Appelcake! 

Juffrouw Leana twijfelde niet om samen met de leerlingen een paar 

appelcakes klaar te maken. De volgende dag konden de leerlingen 

gratis een stukje eten tijdens de middagpauze. 

De overige appels 

werden natuurlijk 

niet weggegooid. 

Deze werden 

uitgedeeld aan de 

leerlingen en 

leerkrachten door 

Andy en Sam van 

het derde jaar. 
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Elke week verse soep 

Wie graag een tasje soep eet heeft geluk. Op onze school kan je sinds 

dit schooljaar elke week, op dinsdag, een tasje soep kopen. De soep 

wordt steeds vers gemaakt en vanzelfsprekend is het iedere week een 

lekkere, maar ook een gezonde soep. Wil je ook een tasje? Neem dan 

op dinsdag 50 eurocent mee naar school, want voor zo weinig geld 

krijg je al een lekker tasje soep.  
-Geschreven door een leerling van het derde jaar 

Een leesclub voor de leerlingen 

Er werd met een aantal leerlingen en de meester naar de bib gegaan. 

Daar mocht je zelf een boekje uitkiezen. De bedoeling is dat je dit 

boekje dan gaat lezen tijdens de leesmomenten. Die leesmomenten 

vinden plaats in de refter, vlak na het middageten. Dit gebeurt op alle 

dagen behalve op woensdag. Er zijn wel enkele regels aan verbonden. 

Je moet in stilte je boekje lezen, je mag geen telefoon gebruiken en 

lawaai maken mag natuurlijk helemaal niet.  
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Positieve eerste indruk 
Zowel de leerkrachten als de leerlingen staan voorlopig positief 

tegenover zowel het idee als de uitvoering van het leesclubje. Er 

moet natuurlijk wel worden opgelet dat er gelezen wordt. Anders kan 

je het geen leesclub meer noemen. Af en toe worden er ook 

gezelschapspelletjes gespeeld. Dat kan – bijvoorbeeld wanneer een 

leerling klaar is met een boekje – maar het mag natuurlijk niet zo zijn 

dat er enkel gespeeld wordt. Lezen is het belangrijkste en daar moet 

dan ook de nadruk op liggen.  
Geschreven door een leerling van het derde jaar 

 

Mobibus 
In oktober kwam de mobibus langs bij de Stedelijke Humaniora. Ook 

de derde graad van onze STEBO werd uitgenodigd om een kijkje te 

nemen. 

Na een interessante uitleg aan de buitenkant van de bus door een van 

de begeleiders was het tijd om een kijkje binnenin de bus te nemen. 

Daar werden de leerlingen in verschillende groepen ingedeeld. Iedere 

groep deed een andere activiteit en na ongeveer een kwartier werd 

er gewisseld. 

Christof en Demi denken diep na 

over de quizvraagjes omtrent het 

verkeer. 
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De populairste activiteit bleek een 

simulatie te zijn van het echte 

verkeer waarbij je op een bromfiets 

zo weinig overtredingen (liefst geen) 

mag begaan. 

        

 

Voetbaltoernooi 
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Naar jaarlijkse gewoonte nam het voetbaltoernooi plaats in de 

stedelijke sporthal. De leerlingen namen het zowel tegen elkaar als 

tegen de leerkrachten op. Na enkele spannende wedstrijden waren 

ook dit jaar de leerkrachten te sterk voor de leerlingen. 

 

  

   

 

   

 

 

 

De uitslagen van de duels tussen de leerlingen: 

4B – 4/5A      2-1 

5B – 4/5C      3-5 

4B – 4/5C      2-2 

4/5A – 5B      4-3 

4B – 5B          3-1 

4/5C – 4/5A  2-2 

4/5A – 5B      6-2 

4B – 4/5 C     3-2 

De winnaars van het eerste jaar: F.C. De Boefjes. 

De winnaars van het 4de jaar: real geen goesting 
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Horizontaal 

1. 1. om af te tekenen                                              

2. 3. gereedschap om te metselen 

3. 4. gereedschap om te schilderen 

4. 6. om te spelen 

            Verticaal 

5. 2. nodig voor soep te bereiden 

6. 5.gereedschap om hout te bewerken               


