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De eerstejaars klaar voor de grote quiz...

Even ontspannen: tijd voor een frisse duik in
het water!

Shut your Facebook
Op 7 november
trok de tweede
graad naar Den
Blank in Overijse
voor de
voorstelling Shut your Facebook. Op
een humoristische manier werden de
gevaren van de sociale media

aangekaart. Vanop de eerste rij kon
het LCO genieten van deze show. Een
aantal leerlingen werden zelfs
betrokken bij de show en
aangemoedigd om commentaar te
geven voor de uitverkochte zaal. De
grappen volgden elkaar in een ijltempo
op en we hebben ervan genoten.

Sportdag 2e graad: beelden zeggen meer dan woorden

(Koud)watervrees?

Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater

Ik stond er bij en keek er naar …

YOLO !!!

Ready, steady, gooooo !!!
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Lang, lang geleden, op Sinterklaasavond
bracht de Sint bij…
Mevr. Deferm, Pitou,
een fluffy
knuffelbeest dat
zelfs nu nog in haar
bed ligt
Mevr. Vandevelde, een
cassettespeler met
luisterverhaaltjes
die haar enge
dromen bezorgden
Mevr. Goolaerts, de
Barbie-camper waar
haar dochters nu
nog mee spelen
Mevr De Becker, een
“baby’s maaltijd”
waar ze heerlijkste
gerechtjes voor
haar poppemie mee
tevoorschijn
toverde

Mr Dehairs, een He-Man
-actiefiguur waar hij
nog steeds stiekem
op wil lijken
Mr Vandervaeren, veel
autootjes die zijn
passie voor auto’s
alleen maar
aanwakkerde
Mr Bruynickx, een
race-auto op
afstandsbediening
en GI-Joemannetjes die nog
steeds op de kast in
zijn living staan
Mr Verstaeten,
Legoblokjes waarmee hij vele veldslagen naspeelde
Mevr Vanhout, een
monstertruck met
afstandsbediening

waarmee ze een gat
in de muur heeft
gereden...
Mevr Vanweddingen, een
zingende
zeemeermin die
haar nu nog in slaap
zingt
Mevr Vandeputte, een
langspeelplaat, de
voorganger van de
cassette en de cd
Mevr. Lemmens, NIETS,
want ze had het
duistere geheim van
de Sint al heel vroeg
ontdekt.

ter wereld. We zagen allerlei
soorten bomen en planten
afkomstig uit verschillende
landen die door wetenschappers
naar hier gebracht
zijn. Momenteel zijn wetenschappers bezig met het
onderzoek van nieuwe planten
uit Afrika. De informatie over
de afmetingen van bomen was

om die tropische planten te
laten leven. Na een koude voormiddag werd het tijd om te
lunchen in de oranjerie. En na
deze fijne en leerrijke voormiddag zochten we onze plaats
terug op de bus om verder te
trekken richting Fort van Breendonk. Daarover lees je meer in
de kersteditie.

Groene vingers
WEETJES:


Foto’s te
bewonderen op
de website



Noteer alvast in
je agenda:
19-20 december
VERPLICHT
Individueel
Oudercontact
voor 1, 2 en 3.



GEZOCHT:
enthousiaste
medewerkers
voor ons
infoblad

Op 10 oktober 2013 vertrokken
we met het vierde jaar op
uitstap naar de Nationale
Plantentuin in Meise en het fort
van Breendonk.
In de voormiddag bezochten we
de Nationale Plantentuin. In de
Plantentuin werden de vierdejaars in twee groepen verdeeld:
wetenschappers en
economisten. Elk groep kreeg
de begeleiding van een gids en
een leerkracht. De Nationale
Plantentuin van België is één van
de grootste botanische tuinen

spectaculair.
Ook de serres bezochten we.
Daarbinnen was er een opmerkelijk verschil in temperatuur.
Dat is natuurlijk noodzakelijk

Kijkie terecht

Tips & tricks
Hoe overleef ik de examenperiode?
1)
2)
3)

Eet voldoende maar gezond. Af en toe een
stukje chocolade kan wonderen doen.
Strek af en toe je benen en loop een blokje om
Pauzeer op tijd, ook een powernap kan deugd
doen.

De redactie wenst al haar lezers veel succes met de komende
examens !!!

Youssef
Jamaloeddin is
de held van de
maand. Hij
vond Kijkie
terug in de
eetzaal. Zet je klaar want in
de week van 7 januari
verstopt hij zich weer...
Veel zoekgenot !!!
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