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Opendeur en infomomenten
Je bent van harte welkom op de opendeurdag
van HT²O in de Kempenlaan en PT²O in de Zandstraat
op zondag 5 mei 2019 van 11 tot 17 uur
en op onze infomomenten
op dinsdag 21 mei 2019 of donderdag 6 juni 2019
telkens van 18 tot 20 uur.

Basisscholen op avontuur in de VTST

Nieuwsbrief

Zo’n 800 leerlingen van omliggende basisscholen maakten kennis met de verschillende afdelingen
van de school tijdens een boeiende ontdekkingstocht. Samen toekomst maken voor de denkers in
HT²O en de doeners in PT²O.

STEM-project
van Innovation Lab
K.U.Leuven
De leerlingen van de 5de jaren
theoretisch-technisch rolden de
hele dag met hun ogen! Niet uit
verveling, maar om een rolstoel op een
computerscherm aan te sturen. Veel
bijgeleerd, tof, eens iets anders, hard
gewerkt, leuk project!

Snoezelhoek in AZ Sint-Jozef
De leerlingen van de afdeling Houtbewerking mogen trots
zijn op deze snoezelhoek die zij realiseerden voor het AZ
Sint-Jozef in Turnhout.

Vlaamse Wiskunde Olympiade
Woensdag 16 januari was het weer VWOtime! Onze leerlingen gingen de uitdaging
aan om 30 wiskundige problemen op te
lossen. Ondertussen namen 3 leerlingen van
Industriële wetenschappen ook deel aan de
tweede ronde.
Puike prestatie! Wiskunde is fun!

Parijsreis
A Paris met 3TSO: 3 heerlijke dagen in de lichtstad
met enthousiaste leerlingen die o.m. de Eiffeltoren
en de Arc de Triomphe van heel dichtbij zagen,
rondslenterden op Montmartre, schilderijen bewonderden in het Louvre en Musée de l’Orangerie,
technische en wetenschappelijke snufjes ontdekten
in het Musée des arts et métiers en vooral heel veel
wandelden door de Parijse straten.

Londenreis
Tijdens de krokusvakantie trokken de leerlingen van het
6de jaar naar Londen. Ze doken onder in de bruisende
stad en beleefden zo een fantastische tijd in the capital of
Britain.

Engels toneel op school
Wow, wat een acteertalent bij de leerlingen van 3TSO! Enkele leerlingen konden
actief deelnemen tijdens de toneelvoorstelling door English Theatre Company.
De voorstelling werd zeker gesmaakt door onze jongens en meisjes.

4TSO op stap in Hoogstraten
In de voormiddag brachten de leerlingen een
bezoek aan het bedrijf deSter, ontwikkelaar en
producent van verpakkingen voor de luchtvaart
en voedingsindustrie. In de namiddag trokken ze
richting Bogaerts Greenhouse Logistics, producent
van eigen ontworpen machines die over heel de
wereld worden ingezet voor o.m. het oogsten van
tomaten en paprika’s.

1A op pad
Een drukke dag voor 1A. In de voormiddag gingen ze onder een stralend
zonnetje op het terrein ‘zien’ wat ze
in de klas hebben geleerd over het
reliëf en bewoningsvormen in de eigen
leefruimte. In de namiddag bezochten
ze het doe-centrum Technopolis. De
leerlingen hebben ervan genoten!

Blikvanger:s:
• Wist je dat de leerlingen van 2TSO
ook poëzie schrijven?
Drup, drup, drup
uit de kraan
Daar komt een
nieuwe druppel aan
Plons, plons, plons
Das die van ons
Splash!

Haven vol beroepen
“Wat zijn de beroepsmogelijkheden in en rond de
Haven van Antwerpen?” Dat was het thema van
de uitstap voor het 7de jaar. De gidsen van het
Havencentrum belichtten tijdens een rondrit de
variatie aan industriële activiteiten, het laden en
lossen door de diverse kranen en de werking van
de sluizen aan de dokken.

Grillmasters Kevin en Nick op de VTST
In het kader van Broederlijk Delen maakten de mannen van Zouterover 2 heerlijke gerechtjes klaar voor onze leerlingen. Het heeft niet
alleen gesmaakt, maar het bracht ook flink wat geld in het laatje
voor de Holy Guacamole-campagne, waarbij gewerkt wordt rond
eigen gronden voor de boeren in Guatemala.
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