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We zijn begonnen!
Geachte groepsleerkracht, beste collega,
Het Juniorcollege Halderberge is gestart! In deze speciale editie van de
nieuwsbrief doen wij verslag en sfeerimpressie van dit heuglijke feit.

Groep 8 van “Kindcentrum De Regenboog” uit
Oudenbosch had de primeur. Zij was de eerste
groep die woensdag 19 mei 2021 het
Juniorcollege Halderberge vormde.
In de koeienstal van Corné en Corinne Rommens
van melkveebdrijf Rommens Koeien werden de
leerlingen ontvangen, na een kort
welkomstwoord werd er met verse melk
geproost op de start van het eerste project
“restaurant.”
Onder leiding van Corinne kregen de kinderen
een rondleiding op het bedrijf, dat aangesloten is
bij Klasseboeren, daarnaast kregen ze uitleg
over het reilen en zeilen van de melkveehouderij.
Zo werden onder andere de stal met kalveren
bezocht en namen ze een kijkje in de melkput.

“Juniorcollege Halderberge is een samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in de regio
Halderberge. Doel is om de overgang tussen de PO en VO gestroomlijnder te laten verlopen.”

Kookworkshop
Chef-kok Donny Musters nam de leerlingen mee in de wereld van het koken. Zijn inspirerende verhaal
zette de leerlingen aan tot het maken van een aantal prachtige gerechten.
Tijdens de workshop werden we bijgestaan door Petra Wevers en Leontine Ouwerling van
‘n Bietje gezond op Waterpoortgrond. Zij leerden de leerlingen het belang van gezonde
voeding, het gebruik van verse producten uit de streek en het tegengaan van
voedselverspilling.
Tijdens de workshop werden 3 gerechten met 3 verschillende bereidingen gemaakt. De kinderen
leerden snijtechnieken, proefden verschillende groenten en bakten zalige omeletten.
De ochtend werd afgesloten met een lunch bij de koeien in de stal. Kortom, een geslaagde start van
het eerste project met leren door beleven, talentontwikkeling en contact met de eigen leefomgeving.
Wij houden u op de hoogte van het vervolg van ons project “Restaurant!”
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