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Op woensdag 30 mei 2018 organiseerde het BIGO (Beheerders internaten GO!) 

hun jaarlijkse internatendag voor alle GO! Internaten in België. Dit jaar ging de-

ze dag door in het pretpark Bobbejaanland.  

We vertrokken om 9u ’s morgens gepakt en gezakt met de bus naar Antwerpen 

voor een dag boordevol plezier! Terwijl de beheerders konden genieten van een 

netwerkmoment met een hapje en een drankje, maakten de kinderen het pret-

park onveilig! Van super snelle achtbanen en loopings tot boomstammetjes 

waar je erg nat in werd, de internen van internaat KUBIK durfden het allemaal.  

Daarnaast hield ook het zonnetje ons de hele dag gezelschap, wat ervoor zorgde 

dat we ook weer snel opgedroogd waren na de vele waterattracties. Natuurlijk 

kan op een warme dag ook een ijsje niet ontbreken!  

Na een lange, maar super leuke dag vertrokken we weer naar huis. Hier stond 

een lekker avondmaal voor ons klaar. Na een verfrissende douche waren alle 

internen doodop en genoten ze van hun welverdiende nachtrust! 

Juf Liesbeth 

GO! Internaat KUBIK leeft zich uit in Bobbejaanland 

Sportdag voor de kleutertjes 

Woensdag 13 juni 2018 waren er veel sportievelingen op GO! 

Campus Kubik. Onze allerkleinste vriendjes waren in hun  

nopjes tijdens hun sportdag. We zijn de dag begonnen met 

een leuke gezamenlijke opwarming. Daarna hebben ze  

moeten klimmen en klauteren bij het hindernissenparcours, 

hebben ze gesprongen op het springkasteel, flink getrapt met 

hun beentjes op de fietsen en nog zoveel meer. Het was een 

zeer leuke en intensieve dag die bij iedereen eindigde met 

een glimlach. 

Juf Anne 
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Tijdens de talentenstage leerden de toekomstige  

ondernemers van de derde graad van basisschool  

GO! Kubik Maasmechelen hun ondernemerstalenten 

en kwaliteiten beter kennen. Dit leerrijke en  

ondernemende project heeft zijn doel bereikt dankzij 

een mooie samenwerkingen tussen basisschool GO! 

Kubik, Vlajo en de Albert Heijn in Maaseik.  

Tijdens voorbereidende lessen leerden de leerlingen 

hun vaardigheden uitdiepen. Op de werkvloer van de 

Albert Heijn mochten deze toekomstbouwers hun 

talenten toepassen achter de kassa, aan het bureau 

van de winkelmanager, of een van de andere leuke 

jobs. Zij hebben hier een deelnamecertificaat en een 

levenservaring aan overgehouden. 

Juf Iris 

Talentenstage Albert Heijn  

Op zondag 3 juni 2018 was het feest op GO! Campus Kubik. Het 

thema voor het schoolfeest dit jaar was “vliegen”. De gasten 

waanden zich in een vliegtuig en vlogen onder begeleiding van 

onze stewardessen van de ene performance naar de andere. De 

kinderen dansten alsof hun leven ervan afhing, ze waren  

echte sterren op de dansvloer. De liedjes waren echte  

vakantieliedjes en iedereen kreeg dan ook al een vervroegd  

vakantiegevoel. Speciaal voor de toeschouwers was er een  

cocktailstand en werden er nog vele andere lekkernijen voor-

zien.  

Op het einde van de show werd er een winnaar bekend ge-

maakt, die doorheen de show alle tips van de stewardessen aan 

elkaar geknoopt had. De vakantiebestemming werd geraden en 

de winnaar kreeg een mooi cadeau. De kinderen hebben super 

goed hun best gedaan, we zijn fier op hen! 

Juf Lori 

School- en internaatfeest: “ GO! Kubik vliegt erin” 


