
Op donderdag 8 januari trokken onze derdejaars 
naar Den Blank in Overijse.  Ze wisten niet wat ze 
moesten verwachten van S.L.I.M.  Waarschijnlijk 
omdat voor velen Michael Schack een totaal on-
bekende persoon was.  Hoog tijd om daar veran-
dering in te brengen… 
 
Michael Schack drumde in het verleden bij een 
aantal bekende Belgische bands en artiesten, 
waaronder Groovemania, Blue Blot, Clouseau, Camden en Kate Ryan.  Tegenwoordig is hij vooral      
bekend als de live drummer bij Netsky, Ozark Henry, Milk Inc.  
 
S.L.I.M. staat voor "Slaag Live In Muziek" ! 
"Slaag" als slagen/succes in een eventueel muziekleven en de link tussen de secundaire school-
opleiding en eventueel later succes.  "Live" als in het creatieproces, met die "live" ambitie het 
podium op en hoe je dat mede dankzij de basisopleiding in het dagdagelijks onderwijs kan reali-
seren.  "Muziek" als kruisbestuivingen en de dagdagelijkse beleving ervan, liefst op een gezond/
creatieve en vooral veilige manier. 
 
Wat we zeker zullen niet zullen vergeten is dat Christopher (3A) en mevrouw Meirlaen het LCO 
op het podium hebben vertegenwoordigd. 

Door de wind, door de regen naar Michael Schack 
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Timmermannen            

en -vrouwen 

Na de krokusvakantie 
starten we in het Jeug-
dhuis Alleman met een 
nieuwe creatieve mid-

dagactiviteit. Op vrijdag-
middag proberen we 
van houten paletten 
echte, gerecycleerde 

meubels te maken. Geen 
zorgen, dit alles gebeurt 
onder begeleiding van 

een leerkracht, Sean (JH-
medewerker) en een 

projectleider. Het atelier 
is toegankelijk voor leer-
lingen vanaf het derde 

middelbaar. Zowel 
jongens als meisjes zijn 

welkom! 

  

Rots en water met de eerste graad 

De leerlingen van de eerste graad 
kregen in de loop van de maand  
januari 3 workshops aangeboden 
rond het vergroten van hun sociale 
vaardigheden en het samenwerken 
met elkaar.  De nadruk lag vooral op 
het vergroten van hun zelfkennis en 
zelfvertrouwen.  Op een speelse en 
sportieve manier werd er gewerkt 
rond weerbaarheid en zelfbeersing. 
Als kers op de taart werden onze  
leerlingen van de eerste graad  
uitgedaagd om een houten plankje 
met de blote hand in twee te slaan.  
En rarara… het lukte !!!  
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V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan2, 1160 Oudergem 

Ja, je bent verliefd en je ziet deze jongen al weken staan. Je 
wilt heel graag met hem op een date, maar waarom heeft hij 
jou nog niet gevraagd? Misschien is hij verlegen, vindt hij het 
net als jou ook een beetje eng of heeft hij gewoon niet door 
dat je verliefd op hem bent.  
Je kunt ook gewoon de touwtjes in handen nemen en het zelf 
doen! Daar houden jongens eigenlijk ook wel van. 
 
Onze tips…  
 
1) Schrijf een briefje 
Misschien heel cheesy, maar schrijf een leuk briefje die je 
heel kort maar krachtig houdt. Zet er bijvoorbeeld op: ‘Wil je met mij op een date? X’ of iets 
anders leuks! Vouw het briefje daarna op en doe het stiekem in zijn jaszak of tas. Let wel op 
dat het zeker zijn jas is! Het is natuurlijk behoorlijk embarrassing als iemand anders 
jouw briefje krijgt! 
 
2) Vraag het via een sms’je! 
Wil jij het liever niet doen via een briefje? Geen probleem, er zijn nog veel meer manieren! Je 
kunt het bijvoorbeeld vragen via een sms’je.  
 
3) Bel hem! 
Een sms’je sturen ook niks voor jou? Bel hem dan met deze vraag. Je kunt eerst met een ande-
re vraag beginnen, zoals: ‘Ik ben mijn sleutel kwijtgeraakt toen ik even met jou ging kletsen in 
de gang, heb je deze toevallig gevonden?’ Wees niet bang en vraag hem heel subtiel mee. 

Oma weet raad 

De griep is in het land.  Hopelijk ben jij er aan ontsnapt… De redactie is 
zeer begaan met haar lezers en daarom is ze in de oude doos gaan  
snuffelen naar handige tips en tricks om de griep te bestrijden… 

 Bij griep en verkoudheid kan je een half teentje knoflook op een 
geroosterde boterham wrijven totdat het wordt opgenomen door 
het brood. Daarna eet je de boterham op.  Het helpt onmiddellijk!  

 Je kan ook thee maken met een stukje gember, een kaneelstokje en een halve citroen.  Dit laat 
je even koken in water. Je zeeft het en je voegt er een lepeltje honing aan toe. Gember is trou-
wens ook goed bij een pijnlijke keel. 

 Neem 3 citroenen, knijp of pers deze uit en voeg er gekookt water bij.  Doe er dan nog 2 
schepjes honing bij, goed roeren en opdrinken. Doe dit een paar keer per dag en je bent er zo 
van af. 

Op 19 januari had het zesde jaar de kans om het toneelstuk NEELAND te bekijken in het cultureel 
centrum van Sint-Pieters-Woluwe. Het stuk is gebaseerd op een boek van Nic Balthazar en gaat 
over een vluchteling die bij zijn aankomst niet alleen te horen krijgt dat hij Neelands moet ken-
nen, maar ook dat het antwoord op zijn belangrijkste vraag Nee is. De acteur Soufiane Chilah 
speelde de hoofdrol alsof hij ons echt zijn leven vertelde, alsof het gisteren gebeurd was. Alle 
leerlingen waren het unaniem eens dat ze mee waren met zijn verhaal. Een eenvoudig decor met 
verspreide achtergelaten kleding (voor, tijdens of na de vlucht) benadrukte de radeloosheid en 
het feit dat het hoofdpersonage niet meer weet waar hij heen moet of waar hij thuis hoort. Het 
was een perfecte aanvulling bij het vluchtelingenspel dat de leerlingen tijdens de bezinningsda-
gen gespeeld hebben in Foyer. 

Toneel zesde jaar 

3 tips om de ideale valentijnsdate te bemachtigen 

WEETJ ES  

 
Donderdag 26/02: 

Oudercontact      

vanaf 16u30  

 
Vrijdag 27/02: 

Hotdogverkoop en 

modeshow tijdens de 

middagspeeltijd op 

de speelplaats 

 
Vrijdag 06/03: 

Fuif 5de jaars vanaf 

21u00 in JH Alleman 

 
Zaterdag 07/03: 

Oud-leerlingenavond 

vanaf 19u00 


