
zesde leerjaar naar campus wico sint-jozef

Keuzevakken helpen kiezen
Op 6 mei gingen de leerlingen van het zesde leerjaar naar Campus Wico 

Sint-Jozef. We werden daar uitgenodigd om enkele studiekeuzelessen te 
volgen in verband met onze studiekeuze.Elke leerling werd begeleid door 
een paar leerlingen van het tweede middelbaar. Je mocht twee vakken kie-
zen, die je mocht uitproberen. Bijvoorbeeld: sport, Latijn, tekenen, ICT, 
handel, sociale en technische vorming, Nederlands en de B-stroom, … Tus-
sendoor kregen we een hapje en een drankje.  Ik heb bijvoorbeeld sport 
en ICT gevolgd, bij sport heb ik hockey gespeeld, en bij ICT een spel over 
de Eerste Wereldoorlog, die nu 100 jaar geleden is. Dat was de dag op het 
Wico. Iedereen wist nu hoe zijn studiekeuze er een beetje uitziet. Dit heeft 
veel geholpen met het kiezen van onze keuzevakken.

 Ruben (6A)

Op woensdagnamiddag 7 mei gingen we 
naar het Provil voor de Adventure Trophy. 
We moesten het opnemen tegen acht groe-
pen in verschillende disciplines. Helaas was 
het weer niet goed maar: “We zijn niet van 
suiker!”, zei de meester. Dus we hebben 
toch meegedaan. 

Bij de eerste proef moesten we op een mat 
gaan staan en die dan omdraaien zonder de 
grond te raken. Dit is niet zo simpel als het 
lijkt. Bij de tweede proef moesten we van 
de ene bank naar de andere slingeren met 
behulp van een touw. Daarna kregen we de 
opdracht om van groot naar klein te gaan 
staan. Bij de derde opdracht moesten we 
nagelkakken, dat was wel gemakkelijk. Bij 

de vierde proef moesten we over een touw 
geraken zonder dit aan te raken. Gelukkig 
hadden we Luca bij, hij gooide ons er zonder 
moeite over. Bij de vijfde discipline moesten 
we een knoop leggen in een bepaald deel 
van een touw. Niet simpel... 

Bij opdracht zes hadden we twee leuke 
begeleiders die we nog kenden van onze 
bosklassen naar Rochefort: Floris en Thijs. 
Bij hen moesten we door een stormbaan 
(lang springkasteel) om puzzelstukken te 
verzamelen. Dat was plezant maar moei-
lijk, omdat het springkasteel nat was door 
de regen. 

Bij de zevende discipline moesten we op 
een soort skilat staan, waar je met zes leer-

lingen vastzat aan de voeten met bandjes. 
Daarmee moesten we een weg afleggen tot 
aan een kegel. Bij die kegel moesten we in 
een grote rode band en dan zo vooruitlo-
pen. 

Bij de laatste proef maakten we een slang 
met behulp van rietjes. Die moesten we tus-
sen onze vingers steken en vooruit lopen. 
Als de rietjes vielen, moesten we opnieuw 
beginnen. Uiteindelijk stonden de “losers’ 
(onze groep) op de zesde plaats. We waren 
tevreden over het resultaat. 

Het is zeker een aanrader voor wie vol-
gend jaar in het zesde leerjaar komt te zit-
ten!!!

Vincent en Seppe (6A)

Kleuters van de servaesdreef naar mariazieKenhuis

dokters van de toekomst?

Begin juni gingen we met de oud-
ste kleuters van de Servaesdreef op 
bezoek in  het ziekenhuis in Over-
pelt. Begeleidster Kelly van de afde-
ling pediatrie liet de kleuters kennis 
maken met het dagelijks reilen en 
zeilen van het ziekenhuis. 

Sommigen onder ons werden 
door Kelly zelf onderzocht. Fientje 
kreeg een gipsverband aan. Daar-
na gingen we samen een kijkje op 
de afdeling radiologie en een paar 
kleuters mochten zelfs een keertje 

door de CT-scan. ’t Was een leer-
rijke ervaring. 

Hopelijk komen we hier niet 
meer snel terug, maar als het  zo 
zou zijn, weten we hoe verpleging 
en dokters klaar staan om ons te 
helpen weer beter te worden.

En dat er ‘tekorten’ zijn in deze 
sector hebben we geweten, want ie-
dereen in de gangen vroeg ons of  
we de dokters en verpleging van de 
toekomst waren…

Juf MARtine
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Op 6 mei 2014 zijn de leer-
lingen van het vierde leerjaar 
naar de politie geweest. Eerst 
hebben we in een kamer ge-
luisterd naar een mevrouw 
die vanalles over de politie 
vertelde. Daarna hebben we 
de cellen mogen zien. Ze had-
den drie cellen, die waren erg 
klein. Toen mochten we kle-
ren van de politie aan doen 
en toen trokken ze een foto. 
Daarna mochten we in de po-
litie-auto zitten. Toen was er 
een hond en die deed van alles 
van kunstjes en hij heeft ook een paar dingen gezocht. 
Het was een hele leuke dag.

AMeLie
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in de cel gezeten


