
 

 
KERSTVERLOF 

Tijdens de kerstvakantie zijn we 

open op zaterdagvoormiddag 4 

januari 2020 van 9u tot 12u. U kunt 

bij ons terecht voor bijkomende 

informatie over ons studieaanbod 

of voor inschrijvingen. U kunt ons 

natuurlijk ook telefonisch bereiken 

op het nummer 057 20 16 20. Wij 

wensen u alvast een zalig kerstfeest 

en een gelukkig nieuwjaar toe! 

Vanaf nu ook op Snapchat en Instagram: kta_ieper

(_officieel) 

KAPPERSWEDSTRIJD 

Tijdens de preselectie van de Pro-

vinciale Kapperswedstrijd voor de 

schoolgaande jeugd werden maar 

liefst 4 van onze leerlingen Haar-

zorg geselecteerd.   

 

SPORTDAG 

In oktober ging opnieuw een succesvolle 

editie van de sportdag door! 

SPAGHETTIAVOND 

We mochten heel wat oud-leerlingen verwelkomen op de spaghettiavond. Het werd 

opnieuw een heel succesvolle editie! Oud-leerlingen en sympathisanten die er deze 

editie niet bij konden zijn, kunnen alvast 23 oktober 2020 in de agenda noteren. 

KRIEBELBEESTJES 

4 Haarzorg ging in onze basisschool opnieuw op 

zoek naar kriebelbeestjes! 
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PROJECT VLINDER 

Onze afdeling Elektrotechnieken - Duurzame energie plaatste  

in samenwerking met het GO! atheneum Ieper en het VTI een 

mobiel weerstation in Ieper. Dit alles in functie van het project 

VLINDER vanuit de Universiteit Gent. 

 

Het VLINDER project is een Citizen Science Project waarbij 

scholen, burgers en wetenschappers een meetnetwerk oprich-

ten om de relatie tussen landgebruik en atmosfeer te bestude-

ren. Betrouwbare weerwaarnemingen beperken zich nu nog 

meestal tot weerstations in zeer open en rurale omgevingen. 

Het Vlinder project wil hier verandering in brengen en in 

Vlaanderen een meetnetwerk opzetten waarbij gemeten 

wordt in zeer uiteenlopende omgevingen (landelijk, stadscen-

tra, industriële sites, bossen,...).  Vandaar dat het VLINDER 

project beroep doet op scholen om weerstations te plaatsen in 

de meest uiteenlopende omgevingen. 

 

Via volgende link kunnen de metingen nauwkeurig worden 

gevolgd: https://wow.meteo.be/nl/?id=e1632e2c-86d8-e911-

b3ba-0003ff59b0d7&lat=50.851819&long=2.882511 

December 2019 

Nieuwsbrief GO! technisch atheneum Ieper 

EERSTE SCHOOLDAG 

De eerste schooldag werd in een nieuw kleedje gestopt.  De 

nieuwe leerlingen konden de dag starten met een lekker ont-

bijt en leerden nadien de school kennen via een quiz en           

 

speurtocht. Alle andere leerlingen konden het schooljaar ac-

tief starten met beweegsessies. De dag werd afgesloten met 

een welkomstdrankje en hapje voor alle leerlingen. 

https://wow.meteo.be/nl/?id=e1632e2c-86d8-e911-b3ba-0003ff59b0d7&lat=50.851819&long=2.882511
https://wow.meteo.be/nl/?id=e1632e2c-86d8-e911-b3ba-0003ff59b0d7&lat=50.851819&long=2.882511


 

 

 

OPENCAMPUSDAG 2020 

Op zaterdag 25 april 2020 vindt 

opnieuw de Opencampusdag van 

Campus Minneplein plaats. De ide-

ale gelegenheid om de knusse 

sfeer op onze campus op te snui-

ven. We organiseren die dag tallo-

ze activiteiten. Zo kunnen de be-

zoekers de ateliers van de verschil-

lende studierichtingen bezichtigen. 

De leerlingen Hout tonen hun ont-

werpen, de leerlingen Verzorging 

verwennen de bezoekers en Haar-

zorg organiseert een modeshow. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden 

van de geplande activiteiten. 

OUDERAVOND ANDERS 

Op 3 oktober ging opnieuw een succes-

volle editie door van het Oudercontact 

Anders. Tijdens een open toonmoment 

gingen de leerlingen aan het werk ter-

wijl ouders de klassen en werkplaatsen  

 

konden bezoeken. Nadien was er een 

receptie en werden de filmpjes van de 

leerlingen getoond. Aansluitend was er 

de mogelijkheid om een babbeltje te 

slaan met de leerkrachten.  

OPLEIDING BARBIER 

Na het kerstverlof wordt de opleidings-

module Barbier geïntroduceerd in de 

Haarzorg. Leerkrachten C. Degruytere en 

D. Commeene leerden de kneepjes van 

dit vak verder kennen bij de Haircrew 

Barbershop.  

DEMO BARBIER 

Ook de leerlingen kregen een demo in 

het old school scheren en de Hot Towel 

Method in Tessa’s Barbershop in Da-

dizele. Leuke informatieve uitleg van 

materiaal en producten.  
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SAFETY FIRST 

Tijdens de lessen verzorging voerden de 

leerlingen het project Safety First uit. 

Het project werd voorafgegaan door wat 

uitleg en voorbereid aan de hand van 

opzoekwerk en het opstellen van veilig-

heids– en hygiënefiches. De gerechtjes 

werden bereid op een veilige en hygiëni-

sche manier volgens de  HACCP-normen: 

vuil van proper scheiden, correct om-

gaan met rauwe eieren, rauw vlees en 

rekening houden met mogelijk kruisbe-

smetting. De tafel werd feestelijk gedekt 

en de leerlingen creëerden een eigen 

menukaart.  

 

 

Op het menu: 

 Pompoensoep met spinnenballe-

tjes 

 Biefstuk met verse frietjes 

 Sla en tomaten 

 Verse mayonaise 

 Chocolademousse (light) 

 
 

VERWENBEURT GROENE VERTE 

Onze leerlingen Bio-esthetiek ver-

wenden de bewoners van De 

Groene Verte woon- en zorgcen-

trum te Merkem met een manicu-

re en handmassage.  

 

ZWEMMARATHON 

Ook dit jaar gingen we de strijd 

aan met de andere scholen tijdens 

de Ieperse zwemmarathon. Aan 

inzet en enthousiasme was er 

geen gebrek. Onze damesploeg 

behaalde de 2de plaats!  
 LEVENSLOOP KORTRIJK 

Ons specialisatiejaar Haarstilist nam deel aan de Levensloop te Kortrijk! Levensloop is 

een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en 

fondsenwerving voor de strijd tegen kanker.  


