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Aan het werk

Voorstelling @nwsflash
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.

Sportdag 1
AJLA, GAGIK, MOUNIR, NOOR
Op 24 september 2019 is het eerste middelbaar op
sportdag gegaan.
Ze zijn te voet gegaan van Merksem naar Brasschaat
Ze zijn naar het Peerdsbos gegaan. Ze hebben veel
sporten gedaan met hun klas. Zoals hockey, voetbal,
judo, teambuilding en iets wat ze het leukste vonden,
was het hoogteparcours. De klassen gingen om te
beurten de sporten doen. Op het einde van de dag zijn
ze terug te voet naar school gegaan en dan naar huis

2de jaar op uitstap naar de Zoo

De leerlingen van het 2dejaar
waren op uitstap naar de Zoo
AKBAR, ANASS, LISA, SOUFIANE
De tweedejaars vonden het heel leuk om op uitstap te gaan naar de
zoo. Na de uitstap moesten de leerlingen een taak maken over de
dieren. Dat vonden ze minder leuk. De leerlingen hebben heel veel
dieren gezien.
Ze waren naar de Zoo van Antwerpen gegaan. De leerlingen waren
met de tram gegaan. 4 leerkrachten waren meegegaan. Ze waren 10
oktober gegaan. Er waren 5 klassen meegegaan van het 2 de.
De leerkrachten vonden het ook heel leuk. De leerlingen zitten op de
school JOMA secundair.

HET WAS EEN LEUKE GESLAAGDE DAG!
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Het was een sprookjesachtige dag
met ieder zijn mening

Onthaaldagen 1
We hebben bij de 1ste schooldag
kennismaking gehad.

AMÉLIE, ENELLA, ROUMAISSA,
ZAIDOON

We hebben ook spelletjes gespeeld en zo
leerden we elkaar beter kennen. Na dat we
spelletjes hadden gespeeld hebben we een
smartphone gemaakt ook om elkaar beter te
leren kennen. We hebben een tour
gekregen en we hebben alle leerkrachten
leren kennen. We hebben ook de directrice
leren kennen.

Het vierde middelbaar van Joma
Secundair ging naar de Efteling.
50% vond het leuk en 50% vond het niet
leuk: omdat ze vonden dat er niet veel tijd
was voor de attracties te doen. Soms
duurde het te lang voor te wachten in de
rij dus dan gingen ze naar een andere
attractie.
De datum wanneer ze gingen is
11/10/2019.
De meeste attracties dat ze hebben
gedaan is de Python, Joris en de Draak,
Halve Maen, Baron
Het duurde ongeveer een uur voordat ze
in de Efteling waren.
De meeste mensen zijn over kop
geweest, zoals de Python en de Baron.
Ze zijn naar de Efteling gegaan omdat ze
over sprookjes leerden in de Nederlandse
les. En ze moesten opdrachten doen in
het sprookjesbos. Ze zijn naar de Efteling
gegaan omdat daar sprookjes te vinden
zijn.
Dit was de sprookjesachtige dag van het
vierde middelbaar.

AFRAH, DAMLA, MAROUANE

De 2de schooldag hebben we op de
computer gewerkt wat we allemaal geleerd
hebben, was een beetje ingewikkeld maar
het lukte ons. We hebben ook al een beetje
geleerd. Wat er leuk was dat we van de
leerkrachten ijsjes hadden gekregen. We
hebben ook al bij de 1ste 2 dagen van school
al vrienden/vriendinnen gemaakt.
Iedereen vond de 1ste twee dagen
superleuk. Bedankt voor de 1ste twee dagen!
De Sprookjesboom en Langnek

😊
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Duurzaam broodje
5 STW
FEMKE, KATO, MAITE, MIRLA
De klas 5stw van de katholieke School Joma
secundair hebben broodjes actie gemaakt
‘Broodje van de buurt’.
Dat houdt in: zelfgemaakte mayonaise, ei,
komkommer, sla, geraspte wortel en halal
kip.
Ze waren bezig met een project in de klas
IO leerde ze over duurzaamheid en
daarmee deze actie.
Je kon het broodje maandag 14-10-2019 om
12 u komen halen op school Joma
secundair op speelplaats p.
Ze hebben het broodje tijdens de lessen
gemaakt naast het lokaal EHBO.
Het broodje van de buurt kost 2.50 euro.
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