
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2015/ Jaargang 4, krant 10 / S.S.B.O.GO. “De Dageraad”/ Uitgever: Ilse Jacobs 

Elke vrijdag mag ik naar Time To 

Dance. De eerste 2 lesuren is dat in 

het cultureel centrum hier dichtbij. 

Het is daar heel leuk. Eén dans is al 

af. We zijn aan de tweede dans 

bezig. HipHop, R&B, Jazz,… allerlei 

muziek horen we daar. 

Micha 
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Ik heb vakantiewerk gedaan in 

het ziekenhuis van Tongeren. 

En ik ben op vakantie geweest 

naar Hongarije.  

Op een vrijdagvoormiddag 

hebben wij een tuimelwagen 

gehad en we hebben uitleg 

gehad over de gordel. Het was 

interessant. Namiddag hebben 

we toen veldloop gehad en dat 

was heel leuk. Ik heb de 1000m 

gelopen. Dat was het beste 

lezers van ons OV2-gazetje. 

Groetjes van Michiel Stienen 

 

Het eerste uurtje was het 

tuimelwagen en Jelle en ik en 

Jordy mochten er als eerste in. 

Het was superfijn. En in de 

namiddag was het veldloop. Ik 

moest de 1000m lopen en 

eindelijk na 3 jaar heb ik Eli 

ingehaald! Ik heb gewonnen!!!  

De 17de was het wandelen in 

Bovy. Eerst was het  schoon weer 

en om 12u was het aan het 

regenen en de regen was niet zo 

fijn. Maar voor de rest was het 

superfijn. 

Gaëtan Dez 

 

Jordan en Maarten zijn in de 

tuimelwagen gaan zitten! Ze 

vonden het een leuke ervaring! Nu 

weten ze waarom het belangrijk is 

om een gordel te dragen!! 

F1 
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Er werd in 4 categorieën gelopen. 

Hier volgen de uitslagen : 

*Meisjes kleine omloop : 

1 ste plaats  Lien Vos 

 2 de plaats Nele Slechten 

3 de plaats  Evelien Steegen 

*Meisjes grote omloop : 

1 ste plaats Esther Hustin 

2 de plaats Anna-Paulien Jorissen 

3 de plaats Sandy Wierts 

*Jongens kleine omloop : 

1 ste plaats Benny Surinx 

2 de plaats Stef Liefsoens 

3 de plaats Robin Bax 

*Jongens grote omloop : 

1 ste plaats Gaëtan Dez 

2 de plaats Eli Schreurs 

3 de plaats Kevin König 

 

Dit was een competitie tussen de leerlingen van onze school. 

Maar op donderdag 29 oktober gingen we veldlopen in Zonhoven tegen leerlingen van andere 

scholen. De tegenstand was groot maar toch sleepten we verschillende medailles in de wacht :  

* bij de scholieren meisjes behaalde Anna-Paulien Jorissen goud 

* bij de juniores meisjes behaalde Esther Hustin goud 

* bij de scholieren jongens behaalde Eli Schreurs goud 

* bij de scholieren jongens behaalde Gaëtan Dez zilver 

* bij de juniores jongens behaalde Kevin König brons 

 

Proficiat aan alle medaillewinnaars maar zeker ook aan alle leerlingen die hun beste 

beentje hebben voorgezet want lopen hoeft niet altijd prestatiegericht te zijn. 

Tekening boven links  Jelle Surnix 

Tekening boven rechts  Senna Knapen 

Tekening rechts  Lucas Vangronsveld 

Juf Nadine, LO 



Tekening 

gemaakt door 

Gaëtan Dez 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 september 

hadden wij veldloop en dat 

was wel leuk en het was 

warm weer. Na het lopen 

kregen we een zak met 

allemaal dingen in. 

Senna Knapen 

Bij veldloop was ik laatste 
maar verliezen kan ook 
gebeuren en ik heb ook 

een zakje met appel, water 
en een trui gekregen. 

Cornelian Claesen 

Veldloop was niet leuk 

om te doen omdat ik 

dat niet graag wil doen 

en omdat ik het saai 

vind. 

Selina Donkers  

Het was zalig weer bij de 

veldloop. Ik heb de 1000m 

gelopen en ik vond dat 

moeilijk. 

Jenthe Blokken 

Ik heb 600m gelopen, ik 

heb mijn best gedaan 

om het volledig uit te 

lopen en dat is mij 

gelukt. Na het lopen 

hebben we een flesje 

water, appel een T-shirt 

gekregen. 

Lars Van Empten 

 

We zijn om kwart over 

1 naar de sporthal 

gegaan en we hebben 

ons omgekleed en toen 

zijn we naar de piste 

gegaan. Tijdens mijn 

600 m  ben ik gevallen, 

mijn knie en mijn broek 

was kapot en mijn knie 

deed pijn. Het was 

best wel grappig dat 

mijn broek kapot was. 

We hebben een flesje 

water, appel en t-shirt 

gekregen. 

Heinz Michael 

 
Cornelian Claesen 

Ik was al de hele week aan het 

zeggen dat ik het ging opgeven 

maar vrijdag was het zover. 

Eindelijk was het veldloop. Tot 

mijn grote verbazing ben ik 

eerste geworden. Iedereen was 

blij! Onze klas heeft heel goed 

gelopen. Met onze klas zijn we 

eerste, derde, vierde en vijfde 

geworden. Juf Elke was 

apetrots op ons! Mama was 

ook heel blij en we hebben 

allemaal een mooie t-shirt 

gekregen , een appel en een 

flesje water. 

Benny Surinx 
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Donderdag 17 september zijn 
we naar Bovy geweest. Ik zat 
langs Evelien in de bus en het 
was heel fijn. Daarna zijn we 
gaan wandelen in het bos en 

we gingen omhoog en omlaag 
op de bergen. Maar mijn 

schoenen waren kapot en het 
regende en ik heb natte 

voeten gekregen en dat was 
niet zo leuk. Ik vond het wel 

een heel fijne wandeling. 

Dylan Boey 

 

 Wandelen was leuk om te 

doen en ik heb de gele 

kleur gevolgd. 

Selina Donkers 

 

De wandeling in Bovy was fijn 

met Senna  en Dylan en ik 

heb gewandeld met Senna. Ik 

had wel een blaar aan mijn 

voet . 

Jenthe Blokken 

 
Ik vond de wandeling heel fijn 

maar het was niet zo fijn met 

het slecht weer. Ik heb met 

mijn beste vriend gewandeld 

David van B1. Ik ken hem van in 

het lager. 

Jonas Haesevoets  

 

We zijn gaan wandelen in Bovy, het 

was heel slecht weer. We zijn 

aangekomen en toen viel het weer 

wel mee maar opeens begon het te 

regenen. We hebben pauzes 

gehouden onderweg in de gietende 

regen.’s Middags heb ik mijn 

boterhammen opgegeten en een 

cola gedronken. 

Michael Heinz 

 

Mijn dag in Bovy is goed geweest. 

We hebben goed gewandeld maar 

we hebben slecht weer gehad. 

Mijn begeleiders in Bovy waren 

Juf Kristel Kenens en juf Sarah. 

Audrey Devos 

Het was een leuke dag. 

We hebben van de 

weergoden een gratis 

douche gekregen. Ik heb 

heel snel gewandeld, ze 

konden me niet volgen. 

We hebben onderweg 

veel gelachen. 

Anouar Moustakim 
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Op donderdag 17/09 zijn we 

met de bus naar Bovy 

geweest. We hebben daar de 

grote wandeling van 11km 

gedaan. Het weer was heel 

slecht want het begon rond 

de middag fel te regenen. 

Overal kwamen plassen en ik 

ging hiervoor niet aan de 

kant. Mijn voeten waren door 

en door nat. Ze hebben 2 

dagen moeten drogen! Toch 

was het heel fijn die dag!  

Jelle Surinx  

 

Op donderdag 17/09 

gingen we wandelen in 

Bovy. We reden met de 

bus. Fase 1 en fase 2 was 

apart, dat was niet zo leuk. 

De wandeling was wel 

leuk, maar ook 

vermoeiend. Onderweg 

werd veel gelachen. 

Sommigen hadden pijn 

aan de benen en de 

voeten. Jordan had 

onderweg een kikkertje 

gevangen. Na een tijdje 

begon het heel hard te 

regenen. Sommigen 

werden nat, want ze 

hadden geen regenjas bij. 

Gelukkig konden we na de 

wandeling nog iets lekkers 

gaan drinken. Tevreden 

gingen we terug naar 

school.  

Jordan Van der Velden, 

Anna-Pauline Jorissen en 

Sandy Wierts  

 

Ik wandel heel graag. Ik ben niet 

moe van te wandelen. Ik verveel 

me in de bus. Ik heb een lekkere 

warme choco gedronken. 

Remko Vandersmissen 

 

Ik vond de wandeling 

leuk, juist de regen vond 

ik minder. Ik was 

getraind, omdat ik met 

mijn mama veel ga 

wandelen. Ik was samen 

met David en met 

Mathias. We waren ook 

op cafe geweest! 

Stef Liefsoens 

 

Op 17/09 ging de hele ov2 op 

wandeltocht in Bovy. We 

gingen met de bus. Het was 

leuk, maar soms een beetje te 

lang. De benen werden moe en 

de knieën deden pijn, zeker op 

de berg. Het was leuk om met 

vrienden en vriendinnen te 

babbelen onderweg. Het was 

een beetje jammer dat het 

regende. Schoenen en kleren 

werden kletsnat. Gelukkig 

konden we nog iets gaan 

drinken, even rusten en even op 

de speeltuin gaan. Met de bus 

gingen we weer terug naar 

school. En in de bus maakte de 

buschauffeur grapjes. Iedereen 

heeft vast en zeker lekker 

geslapen. 

Nele Slechten en Mathias 

Vandersmissen 

 

Wij zijn op donderdag 17/09 naar 

Bovy gegaan. Ik heb de lange 

wandeling gedaan voor de eerste 

keer. Andere jaren heb ik de kleine 

tour gedaan. Het was wel heel 

slecht weer en het was wel een 

beetje vermoeiend, maar wel leuk. 

Julie Rogiers  

 

We waren met de bus 

naar Bovy geweest. Ik 

wandelde met Dieter en 

Dieter had geen drinken 

genoeg. Ik gaf hem 

drinken en hij zei merci. 

Lucas werd nat, hij vond 

dat niet fijn. Timmy had 

geen jas aan en die werd 

helemaal nat maar hij zei 

dat hij dat niet zo erg 

vond. Hij is dat gewoon 

van op de voetbal. Na de 

wandeling zijn we iets 

gaan drinken op een 

terras. Stef at een 

appeltaart met slagroom. 

Hij had slagroom op zijn 

mond hangen. 

David Schuman 

 

We waren ’s morgens 

om 9u vertrokken. Het 

was niet zo ver 

rijden. Eerst hadden 

ze mij bij de korte 

wandeling gezet, maar 

dat wou ik niet. Toen 

heb ik toch de grote 

wandeling gedaan. De 

wandeling was heel 

leuk. Tijdens de 

wandeling heb ik naast 

mijn vrienden 

gewandeld. Tijdens de 

wandeling heeft het 

ook keihard geregend. 

Maar het was heel 

leuk, het was de 

eerste keer dat ik de 

wandeling meedeed!  

Groetjes! 

Dieter Vansighen 

 



 
  

Bowlen is heel 

mooi. De verlichting 

was zoals een 

regenboog.  

Cornelian Claesen 

 

 

Tekening gemaakt door Dylan Boey 

Het bowlen was ook heel leuk. Ik weet niet 

meer hoeveel punten ik de tweede keer had 

omdat iemand  opnieuw gegooid had toen het 

spel gedaan was en toen begon het spel 

opnieuw en waren de punten weg. De tweede 

keer was er mooie verlichting op de baan en 

hadden we ook meer plaats om te spelen. 

Dylan Boey 

Bij bowling ben ik 

derde geworden 

samen met 

Souad. 

Donkers Selina 

 

Bowlen vond ik wel leuk met mijn 

vrienden en je mocht daar ook iets 

gaan drinken en ze hebben er een foto 

van ons gemaakt. 

Senna Knapen 

 

Tekening gemaakt door Senna Knapen 

Het was super fijn met bowlen 

samen met Dylan, Senna en 

Maarten. Ik heb strike gegooid en 

heb gewonnen met 108 punten van 

de 5. 

Blokken Jenthe 

 

Bij bowlen was ik 

gewonnen en Rabija was 

tweede. Ik had 500 

punten en ik heb strike 

gegooid. Die speciale 

verlichting toen we de 

tweede keer gingen 

bowlen was heel mooi en 

vond ik heel leuk. 

Jonas Haesevoets 

 



 
  

 

De bowling was leuk. 

Sommige ballen 

waren wel heel 

zwaar! We mochten 

ook iets drinken. 

Iedereen deed heel 

goed zijn best! We 

gingen met de bus! 

Dat was ook wel 

lachen! 

De leerlingen van  

B1 en C1 
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Bron:Het Belang van Limburg 



Mijn eerste maand in de Dageraad 

Ik zit nu een maand in de Dageraad. 

Vanaf de eerste dag voelde ik me goed. 

Hier zijn de leerkrachten aardig en soms 

zelfs grappig. Ik heb geweldige 

klasgenoten. Sommige lessen zijn leuk en 

sommige zijn minder leuk. Ik vind het ook 

leuk dat je gezonde snacks op de 

speelplaats kan kopen. Ik zit ruim 4,5 

uren op de bus  en dat is best wel lang. 

Ook kom ik iedere morgen te laat op 

school maar dat is het me waard voor de 

toffe school en klas!  

Robin Bax 

                                                        

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Mijn eerste maand op internaat!  

Het is daar heel leuk. Ik heb 2 juffen en 1 

meester. Ze zijn alle 3 zeer cool. Op 

woensdagnamiddag hebben we altijd een 

leuke activiteit. We zijn al gaan 

schaatsen, naar Bokrijk geweest, gaan 

bowlen,……  

Ik slaap op een slaapzaaltje met Thibo, 

Dieter, Jeroen van OV2. Soms word ik wel 

wakker van het gesnurk en dan ben ik ’s 

morgens moe. Maar het is leuk om op 

het internaat te zijn.  

Bram Herlitska 

Ik zit dit schooljaar in een zeer leuke klas. De 

andere leerlingen zijn supertof! De lessen zijn 

best wel leuk. Ik plaag juf Elke heel graag en ze 

kan er altijd mee lachen. Ik voel me goed hier 

op school maar ik ben ook graag thuis. Ik kijk 

graag naar formule 1, ik ben vorig weekend 

om half6 opgestaan om naar de formule 1 van 

Japan te kijken. Om formule 1 piloot te 

worden moet je eerst wereldkampioen Kart 

worden dan pas mag je overstappen naar 

Formule 1 .  

Guy Lemoine                                                                  

 

Ik doe mijn stage in een rusthuis. Ik moet 

daar afwassen, plateaus vullen, de drank 

en de soep naar de bewoners brengen. Mijn 

begeleiders in de keuken zijn Gerda, 

Arlette, Chantal, Yvette en Bernadette. Ik 

vind het heel plezant en als ik mijn best 

blijf doen dan mag ik er misschien blijven 

werken.  

Dieter Poismans                                                            

Ik ben in de vakantie gaan 

hanenzingen en ik ben ook werken 

geweest en mijn beesten eten gegeven.  

Jordy Smullenberghs 

Om de 2 weken is het G-voetbal. Op vrijdag 

trainen we op school het derde en vierde 

lesuur. Thuis train ik ook nog met een 

andere ploeg op vrijdagavond. ’s 

Zaterdags is het meestal match 

Benjamin Polleunis 

 

In de grote vakantie zijn we naar Disneyland geweest, 4 dagen en 3 nachten. We hebben 4 dagen goed 

weer gehad en veel shows gezien en ’s avonds een grote show gezien en veel attracties gedaan. We zijn 6 

dagen naar Lourdes geweest. We hebben veel gewandeld en verschillende winkels gezien. In het hotel 

hadden we drinken zoveel we wilden. En we hebben ook goed weer gehad. Alleen de laatste dag onweer 

en storm. Op het einde van de vakantie zijn we naar de Efteling geweest, 2 dagen en 1 nacht. In het cola-

hotel zijn we ’s avonds naar een restaurant in de efteling geweest en een watershow gezien met lichten. 

Jonah Ortiz-Oller 
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Beste leerlingen en ouders, 

 

Van 19 juli tot en met 4 

augustus zijn we met onze 

ploeg naar Los Angeles 

geweest voor het WK          

G-basketbal. We hebben 

daar 2 mooie weken beleefd. 

De eerste nacht zijn we 

gestopt in Hermosa Beach. 

Daar was ook de opening 

van het WK. We speelden er 

allerlei spelletjes. We zijn ook 

nog op het strand geweest. 

Daar hebben we veel mooie 

meisjes gezien. Nadien zijn 

we met de bus naar LA 

gereden. In de verte zag je 

heel grote torens. De trainers 

vertelden ons dat we daar 

zouden spelen. Het was een 

groot plein, bijna een arena. 

Er was van alles te doen op 

dit plein. We sliepen in een 

universiteit. We speelden 

wedstrijden tegen Korea, 

Canada, Italië en Nigeria. We 

hebben brons behaald. Ikzelf 

heb ook nog in de NBA 

gespeeld en daar heb ik 

goud behaald.  

Eli Schreurs 

 

Afgelopen zomer ben ik samen met Kelly Distels, met 

Akabe naar Kroatië geweest. We gingen er naartoe 

van de 12de tot de 23ste juli. Het is heel fijn geweest, 

enkel lang rijden met de bus. De busreis duurde zo’n 

12 uur. Ik zat langs mijn lief in de bus. Dat was echt 

fijn. Om 10 u kwamen we er aan en werden de 

kamers verdeeld. Ik was patrouille van de kamer. Een 

patrouille is iemand die verantwoordelijk is voor de 

kamergenoten, bv.: kleding helpen aandoen of er voor 

zorgen dat ze op tijd klaar zijn of ingesmeerd waren 

met zonnecrème. We hebben verschillende steden 

bezocht. In Kroatië betalen ze niet met euro’s maar 

met kuna’s. We hebben ook een spelletje gespeeld 

met waterpistolen. In het meer waar we onze pistolen 

met water vulden, zaten schildpadden en 

schorpioenen. Jammer dat ik de boottocht niet heb 

kunnen meedoen, ik was ziek! Ik had een zonnesteek. 

Ook zijn we gaan zwemmen en snorkelen in het 

helderblauwe water. Doordat het zo warm was, heb ik 

heel slecht kunnen slapen. Het was een heel toffe 

vakantie! 

 Ynina Vanclee 

 

We hadden ons 4 à 5 weken voorbereid op deze dag. 

We waren er dus klaar voor! We wisten die dag zelf 

pas met wie we in het team zaten. Ik zat in het team 

met Eli, Timmy, Gaëtan, Kevin, Talissa en Andrea. 

Het was een mooi samenspel. Na iedere match 

schudden we de hand van de tegenstander en zeiden 

we goed gespeeld tegen mekaar. We deden dit uit 

respect. Na de 4de match werd het spannend. We 

hadden nog twee wedstrijden te gaan en geen enkele 

ploeg had ons al kunnen verslaan. Op het einde ging 

onze school met twee trofeeën naar huis want de 

ploeg van Benjamin had ook geen enkele match 

verloren. Zonder onze coach was het ons misschien 

niet gelukt. 

Uiteindelijk hebben we nog tegen de ploeg van 

Benjamin een wedstrijd gespeeld voor de lol.  

Jessy Duwé  
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Voorzitter: Nick Vanhove 

Ondervoorzitter: Lucas Vangronsveld 

Secretaris: Gaëtan Dez, indien hij er niet is zal Anna-Pauline deze 

functie overnemen 

Leden: Bram Herlitska, Anna- Pauline Jorissen, Michael Heinz, 

Michiel Stienen, Timmy Neyns, Ynina Vanclee 

 

19 kandidaten… 

Slechts 9 kunnen 

verkozen worden… 
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Naomi Ryckalts 

Niels Desmet 

Thibo Wustenberghs 

Lien Vos 

Lucas Vangronsveld 

Melissa Slootmaekers 

Dylan Boey 

Jonas Haezevoets 



Directie, personeel 

en leerlingen OV2 

wensen U en Uw 

familie 
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