
 

                    

 

Fijne Vakantie 

De kleine ondernemers van GO! Basisschool en internaat Kubik ademen zee en zilte lucht. 
Met hun voeten in het zand staren de kinderen naar de wereld aan de overkant van onze Noordzee. Alle kin-

deren van het lager onderwijs verblijven een week aan de kust.  
De leerlingen kiezen er samen bewust voor om met het openbaar vervoer te reizen. Dit is een mooie leerkans 

voor deze toekomstige ondernemers. 

Geen weer of wind houdt ze tegen. Ze geven zich voor de volle honderd procent tijdens sportactiviteiten en 

wandelingen over de dijk. We spelen strandspelletjes met hun persoonlijk ontwikkeld en geproduceerd strands-
peelgoed en gereedschap.  

De kinderen organiseren tijdens een ondernemersatelier een geweldig feestje ‘Diep in de zee’ en een leerzame 
zee-quiz op het einde van de week.  

Ook al is onze planning goed gevuld met museumbezoekjes en toffe activiteiten, onze ondernemersateliers 
gaan ook in Oostende gewoon door. Vak- en klasoverschrijdend leren en acties ondernemen kunnen de leer-

lingen van Kubik echt overal!  

Kleine ondernemers van GO! Kubik op zeeklassen in Oostende 

Massacross 

Dit jaar vond de 39e editie plaats van de jaarlijkse massacross van Interscholen 

Maasmechelen. 

Een dag vol sportiviteit en vooral veel plezier waar ALLE Maasmechelse scholen 

aan deelnemen. 

In de voormiddag werd het doorzettingsvermogen op de proef gesteld. De kin-

deren moesten een wedstrijd van 400, 500 of 600 meter tegen andere leeftijds-

genoten lopen. 

Uitbundige supporters stonden langs het parcours de leerlingen aan te moedi-

gen. Eenmaal over de eindmeet werden de uitgeputte leerlingen opgevangen 

door hun trotse leerkrachten. We zijn fier op de inzet van onze Kubik-

leerlingen!  

Na alle inspanning, was het tijd voor ontspanning.  

Met tal van activiteiten (ingedeeld per leeftijdscategorie) werd de middag van 

zeer veel enthousiaste kinderen, onder een stralende zon, ingevuld.  

Moe, maar voldaan keerden we na een leuke dag terug naar school.  

Juf Sabrina 
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GO! Campus Kubik focust al enkele jaren op het bijkomend ontwikkelen van de competentie 'Samen Onderne-
men' bij de leerlingen en de internen. Het ene jaar wordt hierbij vooral het accent gelegd op het theoretisch 
kader inzake thema’s zoals bv teamwork, financieel beheer & verkoopstechnieken, communicatie- & presenta-
tietechnieken, projectplanning, enz…. . Het andere jaar wordt de theorie geïntegreerd toegepast in een totaal-
project, waarbij het gehele jaar door gewerkt wordt aan één groot event en/of project. 
 
Samen met de kinderen werd dit jaar geopteerd om een modeshow te organiseren, maar om het spannend te 
maken hebben we er een wedstrijd aan gekoppeld. De leerkrachten, opvoeders en de kinderen werden opge-
deeld in drie groepen. Elke groep mocht haar eigen concept uitwerken en voorstellen tijdens de ondernemers-
battle, waarbij onder het toeziend oog van een jury de collecties dienden 'geshowd' te worden. En dit om de 
beste te zijn, want ook in de echte modewereld gaat het er hard aan toe en is het zaak om het creatiefst, het 
opvallendst, het goedkoopst, enz. te zijn. De klant koopt met name maar één van de 3. 
 
Een affiche ontwerpen, een collectie maken, samenwerken met een ondernemer, een financieel plan opstellen, 

een catwalk betreden als een echt model, … het kwam allemaal aanbod. De 'Night Walkers' schittereden letter-

lijk en figuurlijk door hun uitgesproken keuze voor een fluo-lijn, de 'Fashion Kids - accessories to fashion' tover-

den individuele topontwerpen uit hun hoeden, maar de hoofdprijs ging wel naar 'Trashion show - OLD is the 

new NEW'. Deze groep maakte niet alleen mooie en creatieve kledingstukken, de inbreng van het thema duur-

zaam ondernemen en het hergebruiken van afvalstoffen', zorgde voor het uiteindelijke minieme verschil ten 

aanzien van de concurrentie. 

Anderzijds dient wel vermeld te worden dat er vele winnaars waren; het publiek rond de catwalk (waarvan o.a. 

vele trotse ouders), de leerlingen zelf die hun grenzen verlegden en uiteindelijk ook economisch Limburg, want 

de komende generatie ondernemers staan al klaar. 

Meester Gunther 

GO! Campus Kubik houdt Fashionbattle als ondernemersproject 2018 
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Als avondactiviteit vonden de secundairen het wel een leuk idee om 

eens gezellig te kokkerellen. Tijdens het brainstormen kwamen we 

op het idee om lekkere wafels te bakken, speculaas te bakken, of-

wel een pasta-ovenschotel te bereiden. De pasta ovenschotel is tot 

stand gekomen doordat de jongens en de meisjes niet eens geraak-

ten of ze een pasta, of een ovenschotel wilden maken. Uiteindelijk 

besloten we dan maar om te kiezen voor de combinatie. Het was 

een heus succes met veel lol in de keuken.  De meisjes namen de 

leiding en de jongens konden daarna genieten van het lekkere eten. 

De jongens konden zeker niet ontkennen dat de meisjes echte keu-

kenprinsessen zijn. Iedereen at zijn buikje vol. 

Juf Lori 

Samen kokkerellen 

België—Panama  

De WK-gekte heeft ook toegeslagen op GO! Campus Kubik! Het kon dan ook niet anders dat we samen de eer-

ste wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Panama gingen kijken. In de eerste helft waren we nog een beetje 

moe van al het huiswerk dat we tijdens de studie moesten doen. Maar tijdens de rust hebben we lekker kunnen 

eten, zodat we tijdens de tweede helft extra hard konden supporteren! Het is ongetwijfeld daardoor dat België 

nog 3x heeft kunnen scoren en zo heeft kunnen winnen!  

Meester Joffrey 


