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Aan het werk

Voorstelling @nwsflash

Eerste dagen op school
ELISAH, JOLIEN, MANAL

KATRIEN HULSELMANS
Deze @nwsflash is het resultaat van het intensieve werk van de
leerlingen van 1a tijdens het oriëntatievak @nws. Zij
onderzochten de actualiteit en maken nu zelf het nieuws.

Baloe 1a
AMINE, CEM, FINN, KAROL
Waarom wou Elfie Baloe
worden?
Zij wou graag mensen
helpen en een
vertrouwenspersoon zijn.
Ze wist uit ervaring dat het
eerste middelbaar niet
makkelijk is.
Waarom wou Lore Baloe
worden?
Ze wilde Baloe worden omdat ze graag met mensen een
gesprek doet en mensen graag helpt.
Ze wou met Baloes praten in het eerste jaar en dat vond ze
leuk. En nu is zij zelf een Baloe geworden.

Vandaag gaan we het hebben over de eerste paar dagen op
deze school: de onthaaldagen.
De eerste paar dagen kregen we een rondleiding van onze
klastitularis.
We hebben veel nieuwe vrienden/vriendinnen gemaakt en
spelletjes met elkaar gespeeld om elkaar meer te leren kennen.
We moesten met wol gooien naar andere
kinderen en dan de naam proberen te
zeggen en dan speel je zo verder tot je
een spinnenweb hebt. Uiteindelijk kom
alle namen te weten, zo hebben we elkaar
leren kennen.
Op dezelfde dag hadden we ook een spelletje gespeeld waarbij
er 1 leerling buiten moet gaan staan, de klasgenootjes moeten
iets verstoppen/verzetten. Dan komt de leerling terug binnen en
zoekt/raadt wat er is veranderd of verplaatst. Indien je niet vindt
wat er anders is, dan krijg je een hintje: tipje om het te kunnen
raden.
We hadden een weekje geen les, soms iets van les, maar dan
wel met een spelletje of zo, maar niet echt in het boek.
We hebben ook de leerkrachten leren kennen. Het was wel een
beetje vermoeiend dat we elke les ons moesten voorstellen
opnieuw en opnieuw.
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Sportdag
ECRIN, HIRA, SENA
Op dinsdag 21 september gingen de jongeren van het 1ste
middelbaar, KNMC Joma1, naar het Fort van Merksem om
te sporten en plezier te hebben.
Toen de leerlingen en leerkrachten van het 1ste middelbaar,
KNMC Joma1, sportdag hadden, hadden ze allerlei
activiteiten gespeeld en gesport.
We moesten om 08:25 op de speelplaats staan om te vertrekken. De tocht duurde
30 minuten lang. Iedereen was uitgeput, maar ook nieuwsgierig over wat we gaan
doen.

Zeven activiteiten
We deden 7 activiteiten. We speelden boogschieten, grote basketbal, schermen,
frisbee, highlandgames en nog eens boogschieten, maar deze keer
tegen elkaar. We gingen ook in het park spelen tijdens de middag.

Interview met
mevr. Goormans

Boogschieten

EMIL, LUC, MUSTAFA, NOUR

Boogschieten was de eerste activiteit die we toen deden. De bedoeling is dat je met
de pijlen het midden moet raken. Maar iedereen verloor hun bogen de hele tijd. Na
lang zoeken was er nog 1 niet gevonden.

Hockey
Hockey was de tweede activiteiten. Dat was drie
tegen drie, dat was heel leuk.

Schermen
Schermen was de derde activiteit. Dat was 1 tegen 1.
Er waren goeie spelers. De naalden deden een beetje
pijn. Maar het was wel leuk.

Highlandgames
Highlandgames was heel leuk, maar ook heel vermoeiend, want nadien moesten we
nog eens touwtrekken.

Frisbee
Bij frisbee waren we in twee teams gesplitst. Dat is een spel
waar je teamwork moet hebben. Als je dat niet hebt, gaat
het moeilijk zijn om samen te spelen

Op 19 oktober hebben 4 leerlingen van
klas 1a mevr. Goormans geïnterviewd. De
resultaten kan je hier lezen.
Zij heeft 3 jaar gestudeerd voor leerkracht.
In haar middelbare schooltijd was haar
beste vak biologie en haar slechtste vak
was Frans.
Mevr. Goormans heeft 2 kinderen. Haar
dochter studeert humane wetenschappen.
Haar zoon studeert voor industrieel
ingenieur.
Haar eerste job was leerkracht en de
eerste school KNMC, tevoren JOMA
secundair.
Mevr. Goormans is onze titularis en
wiskundeleraar.

Boogschietgevecht
Deze keer gingen we in teams elkaar proberen te raken met de (veilige) bogen. Het
eerste team dat de vlag van het andere team te pakken kreeg, won. Dit was volgens
mij de leukste activiteit.

Big bal basketbal
Big Bal Basketbal is een heel leuk spel, we moesten met een grote bal
in een kubus proberen te laten vallen.
Het was een toffe dag en het was leuk om verschillende sporten te
doen.
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