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Dit jaar organiseerde het vijfde leerjaar 
op 5 december 2014 een Europa beurs.
Er waren verschillende landen: Spanje, 
Griekenland, Italië, Frankrijk en Duits-
land. Hier een kort verslag van iedere 
groep:

ItalIë
De groep van Italië was een hele toffe 

groep. We hebben hard gewerkt om alles 
tot een goed einde te brengen. De groep 
had veel knutselwerkjes, van een knik-
kertafel tot de toren van Pisa. Samenge-
vat: SUPER LEUKE NAMIDDAG!!!

GrIekenland
Met baklava, Griekse salade,  toast-

jes met tzatziki en de nationale drank 
Ouzo heetten we iedereen welkom bij 

het standje van Griekenland. Voor 5A 
was dit een topdag en slotactiviteit van 
ons project Europa gegeven door onze 
stagemeester Gert!

Spanje
De beurs was heel leuk. We hadden 

tapas, olijven en fruitsap voorzien voor 
de gasten. Ook hadden we afbeeldingen 
uit Spanje op onze sierlijk gedekte tafel 
gelegd. We vertelden over sporten, zoals 
stierengevecht, maar ook voetbal en bas-
ketbal. Ook Sinterklaas kwam ter sprake!

FrankrIjk
Alles was er in ons kraampje! Zelfs de 

petten van de Tour de France. We hadden 
veel lol! Iedereen in ons groepje had zijn 

taak. Wist je dat de Eifeltoren 324 meter 
hoog is en gebouwd in 1889? We hebben 
verteld over de ligging van Frankrijk, de 
president, de geschiedenis, de beziens-
waardigheden, … Ook hadden we din-
gen om te proeven voorzien: stokbrood, 
druiven, … Het was de beste dag ooit!

duItSland
De Europabeurs was heel tof. We had-

den verschillende etenswaren en afbeel-
dingen van monumenten uit Duitsland. 
Ook wij hadden een hele mooie tafel met 
braadworst, glühwein en apfelstrudel! 
Het was een topdag! Onze concurren-
ten hadden ook zeer mooie tafels en een 
goede uitleg.  Eva P., NiEk, OliviEr, 
 FamkE en Ward (5a)

luka Paradis naar finale wiskundequiz
De Pangea-wiskundequiz is een kennis-

wedstrijd voor de leerlingen van het vijfde 
en zesde leerjaar. Het wordt op Europees 
niveau georganiseerd. Elk jaar nemen on-
geveer 400.000 leerlingen van de basis-
school, verdeeld over zestien Europese 
landen, deel aan deze wedstrijd.

Ook onze leerlingen van het zesde leer-
jaar namen deel aan de voorronde van 

deze wiskundequiz. En net als de vorige 
jaren hebben we ook dit jaar weer een leer-
ling die bij de laatste honderd finalisten 
behoort. 

Luka Paradis zal het binnenkort opne-
men tegen de 99 andere wiskundeknob-
bels in Technopolis in Mechelen.

Veel succes, Luka!

leerlInGen van vIjFde leerjaar orGanISeren europabeurS

“beste dag ooit”

leerlInGen van zeSde leerjaar naar provIl

bouwen aan 
de toekomst

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het Provil De week 
van de bouw. De leerlingen van het zesde leerjaar werden 
een hele dag lang ondergedompeld in de wereld van bouw 
en techniek. 

In de voormiddag bezochten ze de cv- hal, de bouwhal 
en de houtafdeling waar ze dit mooie plaatje om sleutels 
aan op te hangen, in elkaar knutselden. 

In de namiddag maakten onze laatstejaars kennis met 
wetenschappen, mindstorm en plastic lab. 

Na een lange maar leerrijke dag keerden ze enthousiast 
naar Den Heuvel terug.

plastic labo
Drie weken voor de week van de bouw moesten we van 

onze juf plastic afval verzamelen van het type 6: cham-
pignonbakjes, yoghurtpotjes, wegwerpbekertjes, …. Van 
dit afval gingen we in het Provil een auto maken. Iedereen 
vroeg zich af hoe we dat gingen doen.

Toen we binnenkwamen in het lokaal legde de bege-
leider eerst de machines uit. Bij de eerste machine moes-
ten we het afval verknippen en in het versnipperapparaat 
gooien. Hier werd al het plastic in kleine korreltjes gema-
len. Er mocht geen papier of piepschuim bij.

Bij de tweede machine moesten we de kleine korreltjes 
op een bakplaat leggen zodat ze samensmolten tot een 
grote plastic plaat.

Tijdens de volgende stap kozen we een vorm: een bakje, 
een masker, een frisbee of een auto. We legden de plastic 
plaat op de vorm en trokken deze vacuüm. Al snel ver-
scheen onze vorm in plastic. Bij de laatste machine moes-
ten we de vorm uitsnijden.

Als extraatje plooiden we uit een plastic plaatje een 
Iphone houder. Door het plaatje op een hete draad te leg-
gen, kon je het plastic plooien. 

Bram drEEsEN (6a)

“Superleuk”
Wij zijn naar het Provil geweest.  In de namiddag begon-

nen we met een les wetenschappen. We mochten allerlei 
proefjes uitvoeren zoals: door een microscoop kijken: we 
bekeken de cellen van een ui. We mochten ook onze eigen 
lippenstift maken en je eigen bruisbal. En we mochten ook 
een raadsel oplossen en kijken of er in voedsel, suiker of 
melk zat. Je mocht ook allerlei drank bij mekaar doen.

Dat veranderde van kleur en eentje overspoelde met 
schuim. Het was echt superleuk en we hebben veel bij 
geleerd . TEuN (6a)


