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Het vliegend vleugeltje 

 

 

 

 

 

 

 
Wij zijn op zoek naar …………… een toffe, originele, spetterende naam voor ons 

eigen schoolkrantje!!! 

Dit jaar start BuSO Ter Engelen met een eigen krant. Nieuws uit onze eigen 

school; geschreven, ontworpen, gefotografeerd en gepimpt door onze eigen 

leerlingen en leerkrachten!! 

 

In het kader mag jij jouw voorstel noteren!! 

 

 

De leerling of leerkracht die de leukste naam kan verzinnen, wint een leuke 

prijs!!!! 

VEEL SUCCES!!!          Noteer in dit kader jouw naam en klas 

En de 

winnaar is 

Fase 2!! 

 

Een nieuw krantje verdient een leuke maar 

vooral originele naam!! Jullie namen 

massaal deel aan deze wedstrijd, waarvoor 

veel dank! Het was dan ook heel erg 

moeilijk kiezen uit al die toffe ideeën! 

Een dikke proficiat aan de winnaars, jullie 

staat nog een leuke verrassing te wachten. 

Een aantal weken 

geleden kwamen we met 

het idee om onze school 

te voorzien van een 

eigen krant!! Vandaag 

leest u onze eerste 

editie!! Veel leesplezier! 

Het vliegend vleugeltje 

Fase 2 
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Schooljaar 2020-
2021! We startten 
dit schooljaar in 
bubbels en met 
mondmaskers. 
Amai wat een 
aanpassing was 
dat!! Maar wat 
waren we blij dat 
we weer met z’n 
allen naar school 
mochten. 
Vrienden, 
vriendinnen en  
collega’s zagen 
elkaar weer terug 
op dinsdag 1 
september 2020!  
 

Welkom 
terug 
allemaal! 
 

Op 1 september zitten we 

alweer boordenvol met 

leuke ideeën! We willen 

van dit schooljaar, 

ondanks de beperkingen, 

een knallend, geweldig en 

supertof jaar maken!  

 

Dit jaar starten we met 

iets nieuws! U leest het 

nu, we starten met onze 

eigen krant. Nieuws over 

onze school, over onze 

leerkrachten en onze 

leerlingen maar ook door 

onze leerkrachten en 

leerlingen. Dit krantje is 

voor jullie en door 

jullie!! 

 

Wat kunnen jullie 

verwachten van deze 

eerste, maar ook hopelijk 

nog vele andere, edities 

van onze eigen 

schoolkrant?  

 

We kozen voor een 

aantal leuke rubrieken 

zoals: in de kijker, 

weetjes, 

verjaardagen, mopjes 

en spelletjes, 

uitstappen en 

activiteiten, een 

uitdagende wedstrijd, 

een heerlijk receptje, 

nieuws over ons 

Crinkeltje en nog 

zoveel meer. 

 

Een eerste wedstrijd!! 

We gingen op zoek 

naar een leuke, 

originele en 

spetterende naam 

voor onze schoolkrant. 
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De week van 23 november 2020 t.e.m. 27 november 2020 werd een 

“ontdekkingsweek” voor de leerlingen van 4L en 5L 

 

 

Via het RTC huurden de leerkrachten 

simulatiepakken die de leerlingen deed 

ontdekken hoe een oudere zorgvrager zich 

verplaatst, kleding aandoet, …  

 

Het werden ludieke maar ook heel 

confronterende ervaringen. De leerlingen 

zullen deze lessen niet snel vergeten. Hierdoor 

kunnen ze zich ook beter inleven op de stages 

in het woonzorgcentrum. 

 

Met verschillende brillen konden de leerlingen 

ervaren hoe een zorgvrager met cataract, 

glaucoom, … door het leven gaat. Heel 

boeiend allemaal! 

Team logistiek 

 

 

  

 

 

 Milan , leerling van logistiek 

 Foto: juf Anne-Mie 

 

 

Met dank aan RTC Limburg! 
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RodeNeuzenActie 2020 
 

 

Juf Hilde Reulens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De week van 30 november t/m 4 december 

was er in onze school de RodeNeuzenActie. 

We deden weer veel acties zoals een 

strijkmarathon, klaaskoekenverkoop, 

truienverkoop, …  

 

De leerlingen streden tijdens de turnlessen 

voor de RodeNeuzenCup. 3K was hier de grote 

winnaar! Proficiat! 

We sloten de week samen met de hele school 

af. Dit gebeurde op de manier zoals de 

leerkrachten tegenwoordig vergaderen, 

online, iedereen in zijn eigen bubbel. Tijdens 

een kleine muziekquiz, bubbel tegen bubbel, 

kwamen we erachter welk bedrag we dit jaar 

inzamelden. Groep F had als eerste het woord 

SMILE gevonden en kon zo het mooie bedrag 

van €2300 uit de stolp tevoorschijn 

toveren. Bedankt aan alle leerlingen, 

leerkrachten, ouders en sympathisanten voor 

de steun! Zonder jullie was dit nooit gelukt.   

Top 3 Rode 

Neuzen Cup!!! 

 

1.    3 Kapper 

2.    2 Kapper 

3     Groep F 

 
Onder begeleiding van : 

Juf Lien, juf Kim en meester Dries 
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WIJ HELPEN 

SINTERKLAAS!!     
 

Op woensdag 2 

december en 

donderdag 3 december 

hebben de leerlingen 

van 4W en 5W 

Sinterklaas geholpen 

om 140 mooie 

geschenkmanden te 

maken en in te pakken 

samen met juf Carine 

en juf Katrien 

 

 

 

Dit inpakken hebben we gedaan in de Carrefour in Dilsen. Er zat heel wat lekkers in zoals: 

chocolade, speculaas, nootjes, lieve vrouwtjes en nog veel meer. 

We zijn begonnen met het klaarzetten van de dozen snoepgoed. Zodra dat klaar was zijn we 

met het leuke gedeelte begonnen en dat was het inpakken! De jongens deden de producten in 

de mandjes en de meisjes mochten beginnen met het inpakken. Ik ga niet liegen, we hebben 

een goede 30 minuten heel veel geworsteld met het papier. Maar zodra we het doorhadden 

was het best wel leuk. In het magazijn was het koud, maar we hebben goed gewerkt en 

uiteindelijk alles op paletten kunnen laden en in de koelcel geplaatst. Jammer genoeg waren 

we nog niet klaar met alle dozen in te pakken dus zijn we, 5W, de dag erna nog terug gegaan 

om alles klaar te krijgen. Het waren wel twee leuke voormiddagen en ik zou het graag 

opnieuw willen doen!    

Of het een fijne opdracht was…, voor sommigen wel en voor anderen niet, maar gelachen is er 

en iets nieuws, is er zeker geleerd. 

Maar eind goed al goed: we hebben de pakketten voor Sinterklaas tijdig afgekregen.  

Anysa, Bjarni en Kevin, 5W 
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Happy Birthday to  

 

Meester Gerry              Juf Zoë                      Britt                  Roemjana         

Juf Merle                     Juf Anne-Mie             Danya                 Jill 

Juf Kimberly                 Juf Annick                Alexana              Ine 

Juf Kelly D.S.               Lars                           Grim                 Seline 

Juf Tine                       Silvana                      Moniek               Brenda 

Juf Brenda                    Merieta                    Buse                  Deborah 

Juf Helga                      Noë                          Lotte                Batuhan 

Juf Martine G.              Ruth                         Shana                Yuna 

Meester Wouter           Joost                         Brenda              Xanthi 

Juf Liesbeth                 Niels                         Zoulikha 

Juf Carla                      Rachelle                   Delano 

Meester Jan                 Michael                     Junior 

Juf Hilde L.                  Lisa                          Louise 

Juf Wendy R.               Brandon                      

Juf Marleen                 Tibo 

Juf Katleen                 Sandy 

Juf Inge                      Yenthe 

Juf Heidi                    Alessia 

Juf Renilde                Jenne 

Juf Ilse V.                  Britt 

Meester Noël             Ashley 

Juf Gwinny                Essi 

Juf Rachela               Yander 
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Ik vond de opdrachten 

van G.O vrij leuk. De 

eerste opdracht was 

deuren poetsen, dit was 

vrij  makkelijk. Mijn 

moeder, die was er zeker 

blij mee, nu hoefde zij 

het niet meer te doen!  

De tweede opdracht was, 

speculaaskoekjes bakken. 

De koekjes bakken vond ik toch het leukste, het was leuk omdat je dan je 

handen vies kan maken om het deeg te kneden. Thuis  vonden ze het 

ook leuk, maar vooral  HMMMM….lekker, omdat ze er  van mochten 

proeven. Natuurlijk meerdere keren,  ze waren zoo lekker dat ze binnen 

2 dagen op waren.  

We moesten de koekjes ook serveren net zoals je het bij 

een echte klant zou doen, dat vonden ze heerlijke 

verwennerij. 

Wat natuurlijk minder was, was de afwas…pfffffff. 
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We kregen een brief van de kerstman!! 

Hoi leerkrachten en leerlingen van BuSO Ter Engelen,  

 

Wat een jaar was me dat? Corona heeft ervoor gezorgd dat we veel moesten en moeten missen in 

2020. We hebben al maanden onze vrienden, familie en collega’s niet live kunnen zien, de winkels 

zijn dicht, knuffelen mag niet meer, mondmaskers dragen, 1,5 m afstand houden,… Dit is allemaal 

niet leuk!  

Nu is het december en komt de mooiste tijd van het jaar eraan, Kerstmis!  

Overal zien we kerstversiering verschijnen, de mooie lichtjes fonkelen al op vele plaatsen. Wat is 

dat toch gezellig! Die gezelligheid geeft je toch een vrolijk en warm gevoel. 

Ik hoorde van de leden van de PAG dat ze weer een warme week organiseren. Dit zal zeker en 

vast wel voor wat vreugde en verrassingen zorgen.  

Om jullie nog wat extra gezelligheid te schenken, wilde ik vandaag de kerstboom komen versieren 

in jullie school. Maar er is iets ergs gebeurd. Ik ben alle versiering thuis vergeten! Ik heb alleen 

maar de lichtjes bij!  

Wat nu? Hier zijn de winkels nog een paar dagen dicht. Kerstversiering kan ik alleen online kopen 

en ik ken niks van computers! Ik heb al naar Juf Hilde L en Juf Carla gebeld. Zij wisten me te 

vertellen dat Germaine wel wat kerstversiering in de school heeft liggen, maar zij weten niet 

waar ik het kan vinden…  

Dus… ik hang de lichtjes al in de boom en ik ga op zoek naar kerstversiering. Ik heb gemerkt dat 

jullie school een echt doolhof is. Ik kan dus moeilijk inschatten hoelang ik weg zal zijn. Om de boom 

toch al wat op te smukken, zou ik jullie willen vragen om me te helpen. Zouden jullie zelf (of 

klassikaal) iets kunnen maken/knutselen om in de boom te hangen? Een spreuk, een slinger, een 

hangertje, een wens, … verzin maar iets. Als het klaar is, mogen jullie het er zelf inhangen. Ik 

hoop dat de boom er al mooi zal uitzien als ik terug ben. Ook de leerkrachten mogen iets maken, 

hè! 

Alvast heel erg bedankt om me uit de nood te helpen. 

 

Tot binnenkort! 

Liefdevolle groetjes,  

De Kerstman 

 

 

 

P.S: In alle haast ben ik mijn broek verloren. Hebben jullie hem toevallig ergens gezien?  
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En wat een mooie resultaten … 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De leerlingen van 5K en ABO gingen creatief aan het werk 

met prachtige, feestelijke kerstkapsels als resultaat!! 

De leerlingen van fase 2 gingen aan de slag in hun crea-

atelier! Met leuke kerstkaarten en keramieken 

kerstboompjes wensen ze iedereen heel fijne feestdagen! 

Ook de andere klassen deden goed hun best en zo kregen 

we ook dit jaar weer een mooi versierde kerstboom! 
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Nieuwe leerlingen Nieuwe collega’s 

Haldermans Dorien 

Deckers Luna 

Straetemans Lander 

Benaïssa Zoulikha 

Karavas Ioanna 

Colle Demi 

Geusens Emelie 

Karatas Sedef 

Vankerkom Marnick 

Thijs Roxanne 

Poncelet Enise 

Nouwen Ruben 

Wouters Britt 

Hamans Sharona 

Achibane Annisa 

Van Rijn Andreas 

Muke Siham 

Juf Heidi C. 

Juf Rachella 

Juf MJ 

Juf Kelly S. 

Juf Caro 

Juf Ilse P 

Juf Nora 
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Bakken, fietshersteller, tuin, hout, handwerk, keukenmedewerker 

Jaja onze eerstejaars kennen er alles van. 

Iedere woensdag gaan ze aan de slag met één van de talenten! 

Maar wat vinden ze er zelf van? 

De juf nam een interview af, dit zijn de bevindingen van onze  

leerlingen!  

 

 

 

 

 

 

 

Maar leuk of niet leuk, ze vinden vooral dat ze 

super leuke juffen hebben!!!     Juf Kitty 

Tuin: 

- Is wel leuk en lekker om 

onze handen vuil te 

maken 

- Vooral de slakjes zijn 

leuk 

- Leuk want ik houd van de 

natuur 

- Soms leuk 

Fietshersteller: 

- Niet mijn talent, maar 

wel leuk 

- Heel leuk 

- Aardige juf 

- Leuk maar papier is wat 

minder leuk 

- Leuk, heel interessant Bakken en koken; 

- Mijn supertalent 

- Superleuk 

- Heeeeeeeeeel leuk 

Handwerk: 

- Niet leuk 

- Beetje leuk 

- Leuk, iets leuk 

gemaakt 
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Talenten ASV in het observatiejaar! 

Het observatiejaar heeft 2u/week ASV Talenten, dit op maandag het 3de en 4de lesuur.   Het 

is een extra aanbod waarbij we het nuttige aan het aangename koppelen. 

Bij wetenschap en techniek experimenteren we met magneten, maken kennis met de 

planeten van ons zonnestelsel, doen we proefjes en kijken we filmpjes over deze 

onderwerpen. 

Bij Engels/Frans maken we kennis met de Franse en Engelse taal.  De volgende thema’s 

komen aan bod: elkaar begroeten, jezelf voorstellen, school is cool, de kleuren, de getallen 

tot 20, de dagen en maanden. Deze items worden op een speelse wijze aangebracht. 

Tijdens het talent ‘computervaardigheden’ leren we wat computers zijn en wat we er 

allemaal mee kunnen doen.  We komen ook te weten hoe we ‘computers’ zelf al gebruiken 

in het dagelijkse leven of op school en hoe actief we al zijn op sociale media. 

Bij muzische vorming zijn we druk bezig.  We gaan creatief aan de slag met spelletjes, 

toneeltjes, muziek, … 

Het zwemmen kan nu helaas niet doorgaan owv de coronamaatregelen.  Maar deze lessen 

vullen we in door andere sportieve activiteiten. 

We werken in kleinere groepjes gedurende 5 weken aan elk talent. 

 

Leerkrachten observatiejaar 
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BV gespot!!  

Onze eigen Brenda Paulissen, die vorig jaar deelnam aan 

Down The Road, komt, nu ze geen thuisonderwijs krijgt, nog 

eens graag naar school. Ze helpt ons met plezier de strijk 

volledig weg te werken. De jongens van groep A hadden een 

groot voorbeeld met tonnen ervaring waar ze heel zeker veel 

van geleerd hebben op die dag!!! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Twee zandkorrels lopen in de 

woestijn. 

Zegt de ene tegen de andere. 

We zijn omsingeld  

 

Waarom loopt een man met 

een autodeur in de woestijn? 

Als hij het warm heeft, kan hij het raam 

openen 

 

Twee ballonen vliegen in de 

woestijn. 

Zegt de ene tegen de andere: 

Pas op cactusss.  
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Een juf die houtbewerking geeft!!!??? Michaël van groep B2 had er zo zijn 

bedenkingen over!! Maar wat had die zich even vergist in juf Ilse Peers. (Moest 

het over juf Ilse Daelman gaan, had hij wel gelijk gehad      ) 

Mooie kerstwensen in de boom en zelfs een pakje voor onder de boom. Knap 

werk!! 
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Op 18 december 2020 zal meester Noël de laatste keer de klusjesdienst op zich nemen! We 

willen hem graag bedankten voor zijn jarenlange inzet en hulp. Nu mag jouw to-do 

schriftje aan de kant en mag jij gaan genieten thuis of zelfs in het buitenland (voorlopig 

nog even wachten, je moet tegenwoordig net te lang in quarantaine      ) 

De leerkrachten gaan nu hun plan moeten trekken,  

hopelijk gaan de kranen nu niet allemaal beginnen lekken! 

 

Noël, een dikke merci van ons allen 

Laat nu de champagne maar knallen! 

Lieve groetjes van alle leerlingen en al jouw collega’s van Ter Engelen. 
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Ook dit jaar werd er in de gangen 

mooie kerstversiering opgehangen 

Elke keer krijgt ze het voor mekaar 

daarvoor zijn wij juf Germaine heel 

dankbaar!! 

 

 

3 kapper oefent technieken op lange haren onder deskundige 

begeleiding van juf Rachela. 

 

Ik heb een opdracht gekregen om een klein verslagje te maken voor in de krant. De klas en 

ik hebben al een paar keer een opdracht gekregen die we thuis moeten doen, zoals: 

deuren poetsen, koekjes maken enz. 

We kregen deze opdrachten omdat onze juf ons graag wil bezig zien en zo help je ook je 

ouders een beetje.  

Ik vond het zelf heel leerzaam en fijn om te doen. Zo kan ik ook de leerkrachten tevreden 

maken met wat ik heb gedaan. Het komt ook nog goed van pas voor later in mijn eigen 

huishouden. 

Dalia, 4K 
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BuSO Ter Engelen’s “Take away” 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze school 

in november een eerste eetdag, onze spaghetti- 

avond!! Corona zorgt voor een wijziging in onze 

plannen! Ter Engelen organiseert zijn allereerste  

take away!! En wat een succes was dat, misschien 

een blijvende formule?? 
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Pennen met nieuwe vrienden uit het buitenland! Hoe spannend en leuk is dat!! 

 

 

Klassenpost 

Met onze school schreven we meer dan 100 leerlingen in voor Klassenpost. Al 

deze leerlingen hebben een schrijfmaatje gekregen. De schrijfmaatjes komen uit 

verschillende dorpen, steden en zelfs landen. Zo zijn er leerlingen met een 

schrijfmaatje uit Curaçao, maar ook uit Nederland en uit ons eigen land. Onze 

leerlingen gaan twee keer dit schooljaar een brief schrijven. Dit wil zeggen dat 

ze ook 2 brieven gaan ontvangen. Spannend!  

Ze gaan dus kennismaken met uiteenlopende achtergronden en culturen. Ze 

maken zo kennis met andere situaties dan die van zichzelf. En door te schrijven 

ontwikkelen ze ook nog eens hun taal.  

Ieder jaar heeft Klassenpost een thema. Dit jaar is het thema “Waar ben je goed 

in?”. Zo hebben de leerlingen zeker al iets om over te schrijven.  

De eerste brieven zijn klaar om te versturen. Vol spanning wachten we af om na 

de kerstvakantie de brieven van onze schrijfmaatjes te kunnen lezen. 
 

 


