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Alaaf, Alaaf, Alaaf! Ook het internaat van GO! Campus Kubik kleurde rood, 

geel en groen voor een heus carnavalsfeestje! 

Iedereen was verkleed in de meest gekke dingen. Maskers werden ge-

knutseld en er kon naar hartelust gedanst worden op carnavalsmuziek! Er 

werden spelletjes gespeeld zoals de limbo, de stoelendans, ... . Komme-

tjes met lekkere versnaperingen ontbraken natuurlijk ook niet. 

Kortom, een hele namiddag plezier maken! 

Meester Joffrey 

Op maandag 29 januari  gingen de kleuters naar de carnavalswinkel 

om ideeën op te doen voor het carnavalsfeest. Helaas hadden we 

geen geld voor nieuwe pakjes, dus moesten ze zelf aan de slag. Ze 

brachten stof en karton mee van thuis, ontwierpen hun outfit op pa-

pier en begonnen te knutselen. Er werden kleedjes ontworpen, schil-

den en harnassen geschilderd, kralenkettingen geregen en hoofddek-

sels versierd. Daarnaast wilden ze ook een carnavalswagen maken 

voor onze prins- en prinsescarnaval. Vrijdag 9 februari was het dan 

eindelijk zo ver, ons carnavalsfeest. Uitgedost in onze zelfgemaakte 

outfits trokken we door de gangen van de school in onze eigen carna-

valsstoet met onze carnavalswagen voorop.  

Juf Nele 

 Carnaval in de kleuterschool 

Carnaval op internaat 
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De kinderen van de eerste graad zijn afgelopen maanden 

heel wat bezig geweest met gezonde voeding.  Er was de 

gezonde foto tijdens ons familiefeest (zie foto’s) en tijdens 

een ondernemersatelier maakten we ook een gezonde 

groentesoep.  Hier bleek de keuze van snij-en/of schilgerief 

toch wel essentieel om comfortabel te kunnen werken. 

Juf Ilse 

Op vrijdag 26 januari 2018 opende basisschool en internaat Kubik zijn 

deuren voor het grote publiek. De jaarlijkse opendeurdag werd gecombi-

neerd met een heus familiefeest. Alle familieleden van de leerlingen wa-

ren welkom die dag, om samen met de leerlingen er een spetterend feest 

van te maken. 

Er waren super leuke workshops voorzien, zoals massagetechnieken, 

dans, een gezonde boterhammendoos maken, teambuildingsspelletjes en 

een indoor blote voetenpad. Daarenboven waren er ook heerlijke lekker-

nijen en versnaperingen aanwezig om de honger en dorst te stillen. 

Als afsluiter was er een tentoonstelling doorheen het gebouw met werk-

jes die de kinderen zelf gemaakt hadden. Kortom, het was een dag vol 

plezier, voor zowel jong als oud! 

Juf Jessica  

GO! internaat Kubik naar de drukkerij Gijsemberg 

Op woensdag 14 maart 2018 zijn we met enkele internen naar drukkerij Gijsem-

berg te Maasmechelen geweest. Dit voor het project ‘Samen Ondernemen, de 

ondernemersbattle’. Één onderdeel van het project is om samen te werken met 

een ondernemer. In samenspraak met de drukker werd er beslist dat wij de uit-

nodigen en posters gesponsord kregen.  Hier bovenop kregen we een gratis 

rondleiding in de drukkerij zelf. Op die manier konden de internen kennismaken 

met de werking van een drukkerij. Als eerste werden de posters en uitnodigin-

gen geopend op de computer en werd dit gesynchroniseerd met de printer. Na 

het printen werden de uitnodigingen op maat bijgesneden met een grote snij-

machine. Tenslotte kregen we een rondleiding met uitleg over de verschillende 

machines en hun functies. Als geschenk kreeg iedereen een eigen notieboekje 

en een pen.  De internen hebben als blijk van dank een mandje met verschillen-

de etens-en drankwaren afgegeven.  

Juf Sandra 

Familie– en opendeurdag 

Gezonde voeding op school 


