
Sportnieuws 

Op donderdagnamiddag 23 
oktober brachten 3 en 4 LOS 

een bezoek aan het gloednieu-
we medisch centrum “sUPport” 
te Gistel. Daar kregen ze in klei-
ne groepjes een workshop van 
een podoloog, een osteopaat, 
een sportdiëtist en kregen ze 

begeleiding in een trainingsop-
bouw. Deze interessante en leer-

rijke ervaring krijgt nog navolging want ook ons 5de en 6de jaar mo-
gen nog langsgaan.      

Van 10 tot 12 november gin-
gen de leerlingen van de af-
deling wielrennen op mini-

stage naar Flobecq in de 
Vlaamse Ardennen. Er stonden 
5 trainingen op het program-
ma. Dit alles werd afgewisseld 
met het zelf bereiden van de 
maaltijden, huiswerk maken, 

het onderhoud van de fietsen 
en wat ontspanning. 

Op donderdag 27 november ging de volledige sportafdeling op uit-
stap naar het Boudewijnpark om te schaatsen. Voor velen de eerste 
keer op het ijs. Enkele leerlingen waren al wat meer vertrouwd met de 

discipline en konden de overigen nuttige tips geven. 

Diabetes 

Op 14 november bezochten de leerlingen van 6 verzorging in het ka-
der van de lessen huishoudkunde, een infobeurs omtrent diabetes. Dit 

had voor de eerste maal plaats in het stadhuis van Oostende. Via tal 
van workshops werden de verschillende aspecten van diabetes toe-
gelicht. Zo volgden ze een workshop gezond koken en konden ze tal 
van lekkere gerechtjes proeven. Deze vielen erg in de smaak en zul-
len zeker op school nog eens bereid worden. 

Lesje Halloween in de Klimop 

 
In het kader van het vak Muzikale 

Opvoeding / Expressie brachten 4 
leerlingen van 3 Voeding- Verzor-
ging  op donderdag 16/10 een 
bezoekje aan het tweede leerjaar 
van de Klimop. Gezien Halloween 
er gevierd werd, staken zij dan ook 

een lesje in elkaar omtrent dit the-
ma. 
Tijdens de lessen Muzikale Opvoe-
ding werd stap voor stap uitgelegd 

hoe ze de leerlingen een lied konden aanleren.  
Shana, Elyssia, Caitlin en Silke gebruikten voor hun les de lie-

deren :  “De griezelige tovenaar, De Draak van Drakenstein en het 
Boevenlied”. 
Alvast een dikke pluim aan deze vier meiden, die het aandurfden al-
leen voor deze klas te staan en het enthousiasme en de liefde van de 
leerlingen konden winnen. Bovendien ook een bedankje aan juf Mo-
nica en de Klimop om deze leer-

lingen de kans te geven dit te 
doen.  
 



Sport over de middag 

Champions league  

 

De eerste ronde zit er op en we blikken terug op een leuke, sportieve 

periode. De tegenstanders zijn erg aan elkaar gewaagd, dus om nu 

al een potentiele winnaar aan te wijzen is onmogelijk. Onze groep is 

opgevallen dat de leerlingen van 1ATL onder de naam Arsenal een 

zeer goede match gespeeld hebben. Het was jammer genoeg een 

te moeilijk opdracht voor de jonge knapen en ze gingen de boot in 

tegen de leerlingen van 5los die spelen onder de naam Galatasaray. 

Ook in dezelfde poule gingen de leerlingen van 1B (Barcelona) gelijk 

spelen tegen Chelsea (6BH). Scheidsrechter zijn is niet één van de 

eenvoudigste werkjes die er bestaan. Je moet op veel letten. We ver-

delen de taken, zodat we alles zien.  

Badminton  

Sinds 9 oktober kunnen leerlingen badminton spelen over de mid-

dag. De ingeschreven groepjes hebben elk op hun beurt de kans om 

op  maandag of donderdag zich te meten met een ander groepje. 

We zijn nu al eind november en de voorrondes zijn achter de rug. Na 

de vakantie mogen de twee beste groepjes van elke poule zich 

klaarmaken voor de kwartfinales en halve finales. Daarna gaan de 

twee beste groepjes op de opendeurdag van 26 april de finale spe-

len. Het belooft weer spannend te worden.  

 

 

Tweede en derde graad naar de week van de Franse film  

 

In het kader van de lessen Frans van 

S. Bastin en J.Borra werd op maan-

dag 17 november 2014 een uitstap 

georganiseerd voor de leerlingen 

van de de 3de graad van het Da Vin-

ci en Atlas  Atheneum  naar de Kine-

polis in Oostende. Tijdens die week 

ging namelijk de Week van De Fran-

se film door, die leerlingen in klassi-

kaal verband wil brengen met de 

betere Franse film.  

Een resultaat van de samenwerking 

tussen Studio Skoop, Kinepolis, de Belgische Vereniging Leraren Frans 

van de Vlaamse Gemeenschap (BVLF) en de culturele dienst van de 

Ambassade van Frankrijk in België. Het initiatief ontstond vanuit de be-

kommernis voor de Franse film, die te lijden heeft onder de druk van 

de Amerikaanse commerciële cinema. Franse film, taal en cultuur in 

de kijker stellen om de blik van de leerlingen te verbreden, dat is waar 

de ‘Week van de Franse Film’ om draait.  

De derde graad kon genieten van de film 9 mois ferme, een film van 

Albert Dupontel.  


