
 

 
KERSTVERLOF 

Tijdens de kerstvakantie zijn we 

open op zaterdagvoormiddag 5 

januari 2019 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) 

CURIEUZENEUZEN 2018 

Het werd bevestigd: de lucht bij ons op 

school is gezond! De NO2-concentratie 

op ons adres bedraagt 15,9 microgram 

per kubieke meter. CurieuzeNeuzen is 

het grootste burgerwetenschapsproject 

naar luchtkwaliteit ooit. 20.000 Vlamin-

gen hebben in mei 2018 via twee meet-

buisjes gedurende 4 weken de hoeveel-

heid stikstofdioxide (NO2) aan hun raam 

gemeten.  

KOOKWORKSHOP MET BASIS-

SCHOOL DE GROEI! 

De leerlingen uit 3 en 4 Voeding-

Verzorging organiseerden een kook-

workshop voor de leerlingen van 

het zesde leerjaar van de GO Basis-

school Groei uit Vlamertinge.  

OUD-LEERLING IN DE KIJKER 

Maïté Hellem studeerde af in 2006 en 

is een oud-leerlinge Sociale en Techni-

sche Wetenschappen. Begin december 

werd ze schepen in Mesen. 

 

Wat heeft je geprikkeld om in de poli-

tiek te gaan? Wat was je drijfveer? 

“De interesse in politiek kreeg ik met de 

paplepel mee van mijn grootvader, die 

burgemeester van Mesen is geweest. 

Naast voorzitster van de jeugdraad Me-

sen te zijn, wilde ik nog meer doen naar 

de bevolking toe, vandaar dat ik mij 

kandidaat stelde voor de gemeentever-

kiezingen. Zelf had ik nooit gedacht dat 

ik direct schepen zou zijn. Maar ben er 

wel zeer trots op.” 

 

Wat zijn je bevoegdheden? 

“Jeugd, cultuur, bibliotheek, stadsar-

chief, dierenwelzijn, plechtigheden en 

feestelijkheden. Hiervoor zal ik me 200% 

inzetten!” 

 

 

Wat wil je als eerste realiseren? 

“We hebben enorm veel leuke ideeën 

met ons team. Samen willen we heel 

wat realiseren zoals het plaatsen van 

een buurthuis, sportactiviteiten voor 

jong en oud etc.” 

 

Heb je leuke herinneringen aan onze 

school? 

“Ik heb heel veel leuke herinneringen 

aan het KTA: de samenhorigheid, leuke 

contacten met de leerkrachten, heel wat 

zaken kunnen realiseren met de leerlin-

genraad etc. Zou het nog wel eens wil-

len over doen!”  
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WHITE HELMETS OPNIEUW TE GAST 

De burgerorganisatie White Helmets won vorig jaar de drie-

jaarlijkse vredesprijs. Begin november hield een vrijwilliger 

opnieuw een lezing omtrent hun werk in Syrië en Irak. In Sy-

rië zet deze groep vrijwilligers zich dagelijks in voor het red-

den van oorlogsslachtoffers. 

 

 

Na een bombardement rukken ze uit naar de getroffen plek 

om mensen in nood te helpen. Zij filmen en fotograferen hun 

interventies zo veel als mogelijk. Op die manier brengen ze 

via sociale media ook het verhaal naar buiten van wat er dag-

dagelijks gebeurt in het Syrische conflict. 

December 2018 

Nieuwsbrief GO! technisch atheneum Ieper 

HALLOWEENSTUKJES 

In het kader van de lessen woon- en leefomgeving maakten 

de leerlingen van 3 en 4 Voeding-Verzorging een decoratief 

werkstuk met als thema Halloween. 

 

Eerst werden de pompoenen uitgehold om nadien te worden 

overgoten met paraffine om langer te bewaren. Daarna werd 

de versiering in de pompoen aangebracht. 

https://www.facebook.com/BasisschoolGroeiVlamertinge/?__tn__=K-R&eid=ARBlch93nWj3VjeyMUrphm1nvyQRx5k0pmmECuyvomI087cRFp6HkzXeA5mpEqxZJe5nKZC3QkcA5xYS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCDlVkwoWlU0TabPZe3Zs6nM5he6i68piiY1B8z4LANoL2w52FO7rr7spPRMbbEyB_lt7z1QPzQ
https://www.facebook.com/BasisschoolGroeiVlamertinge/?__tn__=K-R&eid=ARBlch93nWj3VjeyMUrphm1nvyQRx5k0pmmECuyvomI087cRFp6HkzXeA5mpEqxZJe5nKZC3QkcA5xYS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCDlVkwoWlU0TabPZe3Zs6nM5he6i68piiY1B8z4LANoL2w52FO7rr7spPRMbbEyB_lt7z1QPzQ


 

 

 

OPENCAMPUSDAG 2019 

Op zaterdag 27 april 2019 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. 

KRAANVOGELS 

We kregen de uitdaging om de handen 

uit de mouwen te steken voor het goe-

de doel. In één week tijd 1000 kraanvo-

gels plooien samen met de leerlingen. 

Deze kraanvogels symboliseren één 

wens en de wens is dan ook: nooit meer 

oorlog! Op iedere kraanvogel schreven 

leerlingen een warme vredesboodschap 

en elk stukje werd gebruikt om een 

kleurrijk pop-up kunstwerk te creëren.  

 

De kraanvogels uit dit kunstwerk wer-

den verkocht op de Ieperse zaterdag-

markt op 15 december. Het ingezamel-

de geld wordt geschonken aan ‘The 

White Helmets’, winnaars van de Ieper-

se Vredesprijs 2017. De leerlingen wer-

den door deze organisatie geïnspireerd 

tijdens de lezingen die enkele vrijwil-

ligers hielden op school. 

ZWEMMARATHON 

Tijdens de Ieperse zwemweek na-

men we voor het eerst deel met 

een volledige damesploeg. Ze be-

haalden een eerste plaats en 

brachten zo de beker mee naar 

onze campus! Een dikke proficiat 

aan Ophélie, Anaïs, Joyce, Sarah, 

Tessa, Jacey, Bryanna en Jill! 

 

OUDERAVOND ANDERS 

Op 4 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.  
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HERFSTSPEL MET GEZONDE TOETS 

De tweede graad Voeding-Verzorging 

werkte een project uit voor de kleuters 

van de basisschool ‘de Minnetuin’. In dit 

project stond de herfst centraal en kon-

den de kleintjes zich naar hartenlust uit-

leven tijdens heel wat doe-, voel- en 

proefactiviteiten om de beweging te sti-

muleren.  

 

Ze hebben o.a. een voeldoos en een me-

moryspel gemaakt. De motoriek van de 

kleuters werd gestimuleerd tijdens  

 

 

enkele beweegopdrachten en de kleu-

ters konden zich laten schminken.  

 

Na afloop kregen de leerlingen nog een 

drankje en een stukje notencake die 

door de leerlingen zelf werd gebakken. 

Deze nieuwe vorm van lesgeven leert 

kinderen om zelfstandiger te werken, te 

plannen, te beslissen, initiatief te nemen 

en zichzelf en hun werk in vraag te stel-

len. Het enthousiasme van de leerlingen 

en kleutertjes was natuurlijk mooi mee-

genomen. 

KAPPERSWEDSTRIJD  

ROESELARE 

Net geen podiumplaats, maar toch 

een superprestatie! Op de provin-

ciale kapperswedstrijd vertegen-

woordigden Angel Galloo en Liesl 

d’Heere uit 6 Haarzorg en Melissa 

Picavet uit 7 Haarstylist onze 

school. Melissa Picavet behaalde 

een gedeelde 4de plaats en Liesl 

d’Heere de 7de plaats. Angel Gal-

loo zat in de top 30. 

FAIRWEN 

Op zaterdag 27 oktober organi-

seerde Zorgnetwerk Ieper 

‘Fairwen’ jezelf, een tweedehands-

beurs voor kledij in het Vleeshuis. 

De workshops gelaatsverzorging 

en maquillage werden verzorgd 

door onze leerlingen Bio-Esthetiek. 

 

GOODFOOD@SCHOOL 

Op woensdag 21 november gingen 3 

ambassadeurs uit 4 Voeding-Verzorging  

naar de ontmoetingsdag voor het pro-

ject Goodfood@School in Dilbeek. Via 

een speeddate konden leerlingen ken-

nismaken met professionele actoren uit 

de voedingsketen zoals EVAZ, Hobbit, 

OHNE etc. Vanaf 2021 worden er name-

lijk duurzame en gezonde maaltijden en 

tussendoortjes gepromoot op school en 

dit niet enkel tijdens de lessen voeding.  

 

De leerlingen worden per klas en per 

school uitgedaagd om zelf enkele pro-

jecten te organiseren zoals vegetarisch 

koken, klasuitstappen rond duurzame 

voeding, oogsten op een plukboerderij 

etc. Van elke actie moet een filmpje ge-

maakt worden om te tonen aan de an-

dere scholen. 

 

Op 8 mei gaat de slotdag door met alle  

scholen. Aan ons eigen infostandje mo-

gen we dan iets duurzaams aanbieden. 

Een leerrijke, inspirerende ervaring 

waarmee we binnenkort aan de slag 

gaan.  


