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Technische Scholen houden opendeurdag
> Ingestuurd door Jef Gabriels
De lente komt in ‘t land en dan houden de
scholen opendeurdagen. Ook zo de technische
scholen van Don Bosco in Boxbergheide en
Sint-Lodewijk op de Bret.
Héél veel bezoekers waren er in Don Bosco
Boxbergheide. Ze kwamen de sfeer opsnuiven, kijken hoe de leerlingen werken,
genieten van de demonstraties, maar ook
van een hapje en een drankje.

Ook in Sint-Lodewijk was het een komen
en gaan. Het internaat had de handen uit
de mouwen gestoken en zorgde voor een
lunch... Maar de meeste belangstelling
ging toch uit naar de techniek, een van de
belangrijkste speerpunten voor de toekomst.
De leerlingen konden er zelfs de tandwielen
en de werktuigonderdelen die ze zelf ontwierpen uitprinten in 3D, oftewel in drie
dimensies.

Limburgse Zorgacademie
opent vroegtijdig deuren
voor Dag van de Zorg
> Ingestuurd door Jef Gabriels
In september start de opleiding verpleegkunde
van de hogeschool UCLeuven-Limburg en van
HBO Verpleegkunde Genk in de nieuwbouw op
de campus van het Ziekenhuis Oost-Limburg
in Genk. Onderwijs, onderzoek en werkveld
worden zo samengebracht op één plaats. Tijdens de “Dag van de Zorg” gingen de deuren
reeds één dag open...
De nieuwbouw van de opleiding verpleeg- en
vroedkunde aan het Schiepse Bos en het Ziekenhuis schiet goed op. De ruwbouw is reeds
geruime tijd klaar en de binneninrichting is
volop bezig. Duizenden bezoekers kwamen
een kijkje nemen op de eerste verdieping die
één dag opengesteld werd. Nieuwsgierigen en

studenten die hun studies hier zullen beëindigen kwamen kijken, maar vooral veel jonge
mensen voor wie dit de eerste kennismaking
was met de prachtige omgeving waar zijn een
beroep kunnen aanleren dat veel mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt.
De auditoria of leslokalen zijn bijna klaar en
de technische installaties in uitvoering. In september zal alles in orde zijn, behalve wellicht
de omgevingsaanleg, want het plantseizoen is
voorbij. De infostands hadden alleszins veel
succes. Maar ook de nieuwste hightechleermiddelen lokten veel belangstelling. Je kon er
immers technieken zoals reanimatie, bevallingen, sondages uittesten op geavanceerde
oefenpoppen.

> Ingestuurd door Ibrahim Ga

De jonge ondernemers van Regin
Genk organiseerden op zaterdag
een LAN-Party in de eetzaal van h

25 jongeren verdeeld over 5 teams
tegen elkaar op in het bekende s
of Legends. De eerste 4 teams
Riot Points. Hiermee konden de d
accessoires kopen uit het spel. Oo
10 tickets te winnen voor de we

KOLDERBOS

Kleuters Euro
wondere wer

> Ingestuurd door Femke Przy

Interactief leren start al vroeg m
tablets voor de tweede kleuterklas

De kleuters leren niet alleen o
met de tablet, ze oefenen ook h
motoriek en leren de wereld kenn
kleuter heeft een andere interesse e
tablet wordt er veel mogelijk. Van
spelen tot inkleuren. We kunnen
wereld vangen op het kleine scherm
leren ze snel veel nieuwe woorden
twee of alleen, het blijft steeds leu
kleuters zijn er al snel mee weg!

NIEUW-SLEDDERLO

Europaschool Sl
> Ingestuurd door
Mutlu Yilmaz
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In samenwerking met Gigos
Sledderlo werd er technisch
gewerkt. De kleuters van de
tweede en derde kleuterklas
en de leerlingen van het eerste
en tweede studiejaar konden
via een beurtrol deelnemen aan
twee verschillende activiteiten.

Om een raket naar de maan
te bouwen, mochten ze zelf
allerlei defecte elektronische
toestellen uit elkaar draaien
en de onderdelen hergebruiken of zelfs een hele nieuwe func
scanner, een venster voor in de ra
De tweede activiteit was het eigen
zo’n echte zware hamer zoals papa

