
 

 

 

 

 

 

  

Ik ben er klaar mee!  
Ik ga op vakantie. 
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Door Kaouthar el Mourabet 
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~lerarenquotes~ 

Visbeen: “Degene die voorzegt mag deze zin 60 

keer overschrijven.” 

Leerling: “Ai dat is flex man!” 

Visbeen: “…Wil je dat ik je er alvast uitstuur?” 

Andere leerlingen: “Jaa!” 
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            Door JrT. 
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Door Wendy Panova 

 

 

Ook voor deze krant zijn er weer docenten geïnterviewd. Omdat veel mensen de 

vraag van vorige keer erg leuk vonden, heb ik dezelfde vraag gebruikt. De vraag 

luidt: 
Wat is het raarste wat u heeft meegemaakt dat een leerling heeft gedaan (in uw 

ervaring met docent zijn)? 
En dit waren een aantal antwoorden: 

 
Burgersdijk: Zo’n acht jaar geleden beloofde ik aan de winnaar van de grote boze 

woordjes quiz in de derde klas een pruimentaart. Een leerling genaamd Tessa won 

de quiz, maar ik had geen pruimentaart. Later is ze klassieke talen gaan studeren en 

ze vraagt nog altijd als ik haar tegenkom waar de pruimentaart is. Meestal zeg ik dat 

die nog in de oven zit, maar in ieder geval schaam ik mij erg. 

 
Calmer: Ooit zag ik een leerlinge in haar eentje op het schoolplein yoga doen. De 

lessen waren toen bezig, dus het plein was verder helemaal leeg. Ik liep naar haar 

toe en ze zei dat ze yoga deed om tot rust te komen. 

 
Stobbelaar: In een vwo klas zat een jongen die niet heel graag in de les wilde zijn. 

Om te kunnen ontsnappen verzon hij steeds rare trucjes. Zo ging hij gewoon ruim 

voor het einde van de les weglopen met de mededeling "tot de volgende les" alsof 

het al tijd was. Maar het meest absurde dat hij deed tijdens een les waar hij weer 

geen zin in had, was dat hij kroop op zijn buik tussen de tafeltjes door naar de deur 

om zo ongezien te kunnen ontsnappen.  

 
Van Wijngaarden: Een keer op mijn vorige school gaf ik les op de begane grond, en 

toen rende ineens een leerlinge over twee tafeltjes heen en sprong ze zo uit het 

raam. Daarna is ze een rondje om de school heen gerend en kwam later tijdens de 

les via de gewone deur weer naar binnen lopen.  
 

 

  

~lerarenquotes~ 

Van Dam: “In het document moet je schrijven 

over iets dat je dierbaar is.” 

Leerling: *doet stoer* “Nou.. ik heb een koala als 

huisdier die me dierbaar is.” 

Van Dam: “Dan wil ik een foto van jou en je koala 

in het document.” 

Leerling: “… Laat maar” 
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Verre zomervakantie bestemmingen 

Door Yasmin Dijksterhuis 

 
Over paar weekjes is het weer zo ver: onze jaarlijkse zomervakantie! Die zes weekjes waar iedereen 
een beetje tot rust kan komen. In die zes weken kun je alles doen, van een beetje chillen op de 
Nederlandse stranden tot de berg Fuji beklimmen. Vandaag vertel ik waar de leukste plekken op 
aarde zijn en waar ik zelf super graag naar toe zou willen gaan.  
 

1. Peru, Machu Picchu 
Oke, laat ik maar beginnen met mijn ultieme 
droom-locatie waar  ik super graag naar toe 
wil gaan: Machu Picchu in Peru. Machu 
Picchu werd in de 15e eeuw gebouwd 
tijdens het hoogtepunt van de macht van de 
Inca’s. De stad is bewaard gebleven omdat 
de Spaanse conquistadores de stad nooit 
hebben gevonden. 
 

 

 

 

2. Nieuw Zeeland, Mt.Cook National Park 
 

Klaar voor een uitdaging? (en toevallig even 
veel geld gespaard) Vlieg naar de andere 
kant van de wereld en ontdek de natuur in 
Nieuw Zeeland en vind daar je rust! Mt. 
Cook National Park heeft een schitterende 
omgeving die zeer geschikt is voor 
wandelingen en je kunt veel mooie foto’s 
maken zoals deze. 
 

 

 

 

3. Frankrijk, Parijs 

Een super-grote en mooie stad dat ook 
nog eens dicht bij huis ligt. Ga een 
roadtrip aan van vijf uur en je bent al in 
Parijs. Beklim de trappen van de Sacré-
Cœur, maak retro polaroid foto’s van 
Arc de Triomphe en neem een selfie 
met de eiffeltoren.  
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4. Taiwan, Taipei 
Een bruisende stad die ‘s avonds niet 
slaapt. Voor een echte food fanaat als 
ik is dit echt een paradijs. Ga de hele 
dag shoppen in Ximending, bewonder 
de Taipei 101, ga metro hoppen en 
zeg gedag tegen de panda’s in de 
dierentuin.  

 

 

 

 

5. Amerika, New York City 

Met boegbeelden als het 
Vrijheidsbeeld, The Empire State 
Building, de Brooklyn Bridge en Central 
Park is New York City een stad waar je 
je niet snel zult vervelen. Op gebied 
van cultuur is er hier heel veel te doen: 
bezoek musea als The Metropolitan 
Museum of Art en het Guggenheim 
museum. Ga shoppen op 5th Avenue en 
in SoHo en geniet van alle hotspots in 
deze stad zoals Times Square en 
Rockefeller Center.   

 

 
6. Spanje, Madrid 

 
Voor de mensen die Spaans hebben 
onder ons, we kunnen onze skills even 
oefenen hier. Niet alleen kun je hier 
veel dingen bewonderen, hier haal je 
volgens meerdere bronnen heerlijke 
chocolate con churros. Geniet van het 
warme weer in de zomer met een ijsje 
en ontdek bezienswaardigheden als 
Centro de Arte Reina Sofía en Plaza 
Mayor.  
 

 
  

http://www.travelvalley.nl/stedentrips/1914
http://www.travelvalley.nl/stedentrips/1914
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Raadsels : 

1 Hoeveel kanten heeft een voetbal? 

 

2 Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik? 

 

313 mensen komen in een klein hotel met 12 kamers en iedere gast wil een eigen kamer. De piccolo lost 

het probleem op: hij vraagt de 13e gast om met de eerste gast in kamer 1 te wachten. Dus in de eerste kamer 

zitten 2 mensen. De piccolo neemt de derde gast naar kamer 2, de vierde gast naar kamer 3, de vijfde gast naar 

kamer 4…, en de twaalfde gast naar kamer 11. Dan gaat hij naar de kamer 1 en neemt hij de 13e gast naar kamer 

12 (die vrij is). 

Hoe kan iedereen toch zijn eigen kamer hebben in dit klein hotel? 

 

 

4Jantje en Pietje drinken op een zonnige dag een lekker glaasje cola op het terras. Jantje heeft erge dorst en  

drinkt vijf glazen cola achter elkaar op. Pietje drinkt in dezelfde tijd slecht één glas. Plotseling valt Pietje dood  

neer: alle cola blijkt vergiftigd te zijn, maar Jantje heeft het wél overleefd. 

 

Hoe kan het dat Pietje (1 glas cola) vergiftigd is en Jantje (5 glazen cola) niet? 

 

5Piet zal even oud als Jantje zijn, wanneer Piet twee keer zo oud als Jantje was, wanneer Piet de helft van 

de leeftijd had van hun huidige leeftijd. Jantje was even oud als Piet op het moment dat Jantje de helft van de 

leeftijd had 10 jaar vanaf nu. 

Hoe oud zijn Piet en Jantje? 

  

Door: S.S 
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Wist je dat? 

 

Je niet kan neuriën als je je adem inhoudt 

 

Meer dan 80% van de smartphones draaien op android 

 

Er worden in Amerika 350 pizzapunten in 1 seconde gegeten 

 

Er zijn meer vrouwen dan mannen op de aarde 

 

De letter E is de meest gebruikte letter in het Nederlands 

 

Als je alle filmpjes op YouTube zou bekijken, dan ben je 1700 jaar bezig  

 

 

Rechtshandigen leven gemiddeld 9 jaar langer dan linkshandigen  

 

 

Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf 

 

 

 Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld 

 

 

Frozen is de eerste animatie Disney film geregisseerd door een vrouw (en is 
een van succesvolste animatie-films 😉) 

 

 

Er Israëlische soldaten zijn die wegen afsluiten voor Palestijnse kinderen 

hierdoor moeten ze door een gevaarlijk gebied 

 
 

 

 

Door JrT. 

~lerarenquotes~ 

Leerlingen: *pakken hun spullen in* 

Van Wijngaarden: Ho ho, waar zijn jullie 

mee bezig? We hebben nog 4 minuten! 
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Door JrT., L.K en Kaouthar el Mourabet 
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Ga je op vakantie en heb je struggles met het 

vinden van je koffer? Doe een gekleurde 

stof/touw/lint om je koffer en voilà je hebt m in 

no time. Ook handig voor kamp;) 

 

 

Heb je iets geschreven op de tafel ofzo en 

niemand mag ‘t lezen. Schrijf dan andere letters 

door het woord, hierdoor zie je het minder. 
 

 

Een serie kijken tijdens de les? Gebruik een bril 

om je telefoon tegen te zetten. Niet alleen 

handig voor school maar ook thuis! 
 

 

 

We kennen het allemaal, de opening van die 

plastic verpakkingen die je nooit open krijgt en 

waarvan je schaar bijna kapot gaat. Gebruik 

gewoon een blik opener. 
 

 

Geen zin om je kraag van een blouse te strijken en 

je hebt een zus(je)? Gebruik gewoon haar stijltang. 
 

 

 

Ben ik de enige waarvan de oortjes altijd in de 

knoop zit? Gebruik gewoon een klem. 
 

 

 

 

Warm drinken is vies, doe een nat papiertje om je fles 

stop het in de vriezer en binnen 15 min heb jij je 

koude drankje. 
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Door SP. 
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Series 
Door Firdaouss Mourabet en Kaouthar el Mourabet 

 
Gotham  

 

Gotham is een Amerikaanse misdaadserie van de zender FOX, bedacht door Bruno Heller. De 
serie is gebaseerd op de personages uit de Batman-strips van DC Comics, maar speelt zich 

jaren voor Batman af. In plaats daarvan staat rechercheur James Gordon centraal. Hij moet 
samen met zijn collega Harvey Bullock de moord onderzoeken van Thomas en Martha 

Wayne, de ouders van Bruce Wayne ( Batman ). Er zijn in totaal vier seizoenen, waarvan er 
drie op Netflix zijn. 

 

 
 

Stranger Things 
 

Op 6 november 1983 verdwijnt de twaalfjarige Will Byers op mysterieuze wijze in het stadje 
Hawkins in Indiana. Als gevolg van de verdwijning begint Joyce, de alleenstaande moeder 
van Will, door te slaan. De politie, onder leiding van Jim Hopper, begint een onderzoek, 

evenals Wills jeugdvrienden Mike, Lucas en Dustin. Op een dag vinden de drie jongeren een 
verdwaald meisje met psychokinetische krachten. Ze noemen haar Eleven, 011, El. Samen 
ontdekken ze dat er mysterieuze krachten in het spel zijn en dat een overheidsorganisatie 

probeert om de waarheid stil te houden. 
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La Casa De Papel 
 

La Casa de Papel gaat over een overval op de Koninklijke munt in Spanje. Het meesterplan is 
bedacht door ‘de professor’ en wordt uitgevoerd door verschillende criminelen. Sinds april 

2018 is er een deel 2. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexa and Katie 
 

De serie Alexa and Katie gaat over twee beste vriendinnen die naar de middelbare school 
gaan. Alleen Alexa heeft kanker. Haar haar begint uit te vallen dus besluit Katie haar haar te 

scheren. En samen maken ze veel avonturen mee. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
13 Reasons Why 

 

13 Reasons Why is een Amerikaanse Netflix-serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van 
Jay Asher. De serie laat zien hoe Hannah Baker besluit om zelfmoord te plegen. Hannah 

vertelt door middel van ingesproken cassettebandjes de dertien redenen waarom ze het had 
gedaan. Sinds kort is er ook een seizoen twee te zien op Netflix. 
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Door Wendy Panova 
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Door L.K en S.S 

~lerarenquotes~ 

Vast: “Als je taalfouten maakt kan je cijfer 

omlaag gaan en dan ga je zakken voor je 

           eindexamen en dan ga je huilen.” 
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DILEMMA’S  
Door JrT. en MCM 

 
1. Je hebt €30 miljoen gewonnen. Je moeder is net gearresteerd en wordt 

vastgehouden in een cel. Voor €29,9 miljoen mag je haar eruit halen. Doe je 
het? 

2. Je verliest al je Instagram volgers en krijgt ze nooit meer terug OF je hebt 
super veel volgers maar 0 mensen liken je foto’s. 

3. Je moet je moeder uitschelden zonder haar te vertellen waarom voor €1 
miljard OF je krijgt gratis €100. 

4. Wil je liever weten wanneer je doodgaat OF weten hoe je doodgaat? Je kan de 
uitkomst niet veranderen. 

5. Wil je liever dat de leraar de cijfers hardop in de klas opzegt en jij de enige 
bent met een onvoldoende OF iedereen vraagt je de hele tijd wat je cijfer is en 
jij bent de enige met een onvoldoende 

6. Naar het verleden reizen en niet meer terug kunnen OF naar de toekomst 
reizen en niet meer terug kunnen. 

7. Je komt erachter dat je bij je geboorte bent verwisseld met een andere baby. 
Je echte ouders zijn steenrijk en willen je terug hebben. Ga je leven als een 
Kardashian bij je biologische ouders OF blijf je bij je huidige familie? 

8. Je vrouw/man en moeder/vader hebben een discussie je partner zegt kom we 
gaan en je ouder zegt  blijf zitten. Wat doe je? 

9. Niet meer kunnen zien en ruiken of niet meer kunnen horen en proeven? 
10.   Je partner is mooi en jij bent lelijk of jij bent mooi en je partner is lelijk? 
11.   Een bekende wetenschapper of een beroemde schrijver worden? 
12.   Voor altijd omgaan met kleine kinderen of bejaarden? 
13.   Mooie tanden en vieze adem, of lelijke tanden en schone adem? 
14.   Een duur cadeau ontvangen of gratis een duur cadeau kunnen geven? 
15.   Al het goud in de wereld of alle kennis in de wereld? 
16.   Grote lippen of grote ogen hebben? 
17.   Vreselijk kunnen zingen of vreselijk kunnen dansen? 
18.   Alles zwart wit zien of alles wazig zien? 
19.   Lang neushaar of lang oorhaar hebben?  

 
 
  

~lerarenquotes~ 

 (2 dagen voor de toets) 

Leerling: “Waar gaat de toets over?” 

Vialaron: “Hoofdstuk 7.” 

Leerling: “En waar gaat hoofdstuk 7 over?” 

Vialaron: “Serieus.” 

Leerling: “Het staat allemaal in het Frans, ik kan 

het niet lezen.” 

Vialaron: “Na 3 jaar nog steeds niet. Jammer.” 
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     Tijd voor ontspanning!  
Geen ingewikkelde algebra oplossen in de schoolkrant, maar wel leuke denkvragen. De antwoorden 

staan op pagina 29. Veel succes! En niet spieken hé.  

 

    

         ZOEK DE LERAREN      

  WIE, WAT, WAAR 

- Wie is de langste leraar op 

school? 

- Hoeveel TOA’s hebben we 

op school? 

- Noem alle talen op die we 

op school hebben 

- Welke leraar houdt het 

meest van Klavers? 

- Op hoeveel locaties kun je 

gym krijgen? 

       
 

 

    

 

 

 EVEN NADENKEN 

-Wat is de helderste stad op 

aarde vanuit de ruimte ? 

- Wat is de hoogste berg ter 

wereld die geen deel 

uitmaakt van een 

bergketen? 

- Wie was de uitvinder van       

    de gloeilamp? 

                     - Wat is de chemische  

                     formule van ammoniak? 

IS HET WAAR OF NIET WAAR? 

 Als het enige vrouwtje binnen een groep clown-vissen overlijdt, verandert het grootste 

mannetje in een vrouwtje. 

 Je kan niet slikken zonder je tong tegen je gehemelte te houden. 

 Een lichtstraal heeft 100.000 jaar nodig om van de ene kant van ons Melkwegstelsel naar de 

andere kant te komen. 

 Er zijn 1 miljoen vrouwtjesmuggen nodig om 5 liter bloed op te zuigen 

 

 

Door Yasmin Dijksterhuis  
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Horoscopen 
Door JrT. en Y. 

 

Steenbok (22 december - 20 januari) 
Je houdt niet van de spotlight maar misschien moet dat veranderen. 

Deze zomer ga jij feller schijnen dan de zon. 
Don’t hold back and take the spotlight. 

 

Waterman (21 januari-20 februari) 
Kijk om je heen er zijn betere dingen dan je denkt. 

De zomer is daar een van. 

Don’t bring yourself and others down. 

 

Vissen (21 februari-20 maart) 
Je kan zoveel bereiken en hebt geniale ideeën. 

Gebruik ze. En geniet daarna van je vakantie. 

 

Ram (21 maart-20 april) 
Blijf strijden jij. Nog effe en dan vakantie. Je weet dat je het gaat halen. 

Je bent super moedig dit komt van pas in de zomer want een groot avontuur 

wacht op jou. 

 

Stier (21 april- 20 mei) 
De zomer is er bijna, tijd om te gaan shinen! Deze zomer wordt jij in het 

zonnetje gezet door je familie en vrienden, maak er uiterst gebruik van ;) 
 

Tweelingen (21 mei - 20 juni) 
Deze vakantie word je verliefd. 

Dus geniet ervan en weet dat je vrienden echt om je geven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 



23 
 

Kreeft (21 Juni-22 Juli) 
Wees niet bang en leef een beetje. De Romeinen used to say Carpe diem. 

Stuur toch gewoon dat appje naar de speciale persoon. Misschien besteden 

jullie wel samen jullie vakantie ;) 
 

Leeuw (23 Juli - 22 Augustus) 
Mensen bedoelen het niet altijd erg of gemeen. Don’t take it personal! 

Wees meer dankbaar en zeg bedankt. 

Dan komt deze vakantie zeker goed. 
 

Maagd (23 Augustus - 22 September) 
Je gaat deze zomer veel zorgen aan je hoofd krijgen. Zorg ervoor dat je er 

goed mee omgaat en turn it into positive things!  
 

Weegschaal (23 September - 22 Oktober) 
Luister naar anderen en probeer ze te begrijpen. 

Dan grijp jij een lekker drankje en een partner.  
 

Schorpioen (23 Oktober - 22 November) 
Je gaat alleen maar tienen halen deze toetsweek. 

Als je hard werkt komt het goed. 

 

Boogschutter (23 November - 21 December) 
Je hebt een zware periode achter de rug. Focus je op je toekomst en laat je 

verleden zitten. Pas op voor Fake Friends! 
  

~lerarenquotes~ 

Visbeen: “Could you shut up for a 

while? Like, for a whole while.” 
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Throwback 
Door Wendy Panova 

 

Ik heb twee docenten geïnterviewd over hoe ze waren op de middelbare school, 1 

leraar en 1 lerares. Jullie moeten raden wie wie is. Succes! 
 

 

Meneer ………………….. 

 
Hij deed vwo in Zwolle, en had veel moeite met 

bètavakken. Hij was vooral slecht in wiskunde, maar was 

wel goed in economie. Het vak dat hij het leukst vond was 

geschiedenis. Hij zat voor een tijdje op korfbal, en vond 

het leuk om te skateboarden met vrienden. Hij had ook 

verschillende bijbaantjes. Zijn ouders waren christelijk en 

hadden er moeite mee dat hij niet meer christelijk wilde 

zijn. Maar ondanks dat konden ze toch goed met elkaar 

overweg. Ook zijn school was streng christelijk, maar er 

was toch een leuke en relaxte sfeer. Op de middelbare 

school wist hij nog niet wat hij wilde worden. 

 

 

 

 
Mevrouw …………………. 

 

Ze deed gymnasium in Madrid, en haar favoriete vak was 

literatuur. Ze hield veel van muziek luisteren, zingen en lezen, 

maar was slecht in tekenen. Op haar school deden ze ook veel 

met zingen en toneel, wat ze erg leuk vond. Haar ouders 

waren best streng en ze hadden de regel dat ze altijd om 10 

uur thuis moest zijn, en dat was ze dan ook. Ze vond het leuk 

om met haar vriendinnen uit te gaan, en soms gingen ze met 

hun latijn docente naar de stad of een café, omdat ze goed 

met haar overweg konden. Ze had op de middelbare nog niet 

het idee om docente te worden, want ze wilde dokter 

worden. Uiteindelijk besloot ze toch geen dokter te worden 

omdat ze niet tegen bloed kan.  
 

 
 
Antwoorden op p. 29     
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“Wat rookten ze in de middeleeuwen?”  
 
“Wat?” Ik keek naar Tijn met een verwarde blik. Hij staarde in de verte en blies rook uit zijn 
mond. Ik voelde mijn irritatie weer terugkomen. Het maakte niet uit hoe vaak ik zei dat ik het 
niet fijn vond dat hij steeds in mijn buurt rookte, hij hield niet op. “Die filosofen, Cartesius 
enzo.. ‘Ik denk, dus ik ben.’ Wie verzint zoiets? Ze waren vast allemaal high.” zei Tijn. Sanne, 
die naast hem zat, lachte. “Echt hé?” Terwijl ik naar mijn twee klasgenoten staarde, vroeg ik 
me voor de honderdste keer wanhopig af waarom ik juist met de twee irritantste kinderen in 
mijn klas in het groepje moest zitten. We zaten op een bankje tegenover de school. Het was 
de bedoeling dat we zouden werken aan onze praktische opdracht voor biologie, maar 
natuurlijk was ik de enige die wat deed. Het boeide Tijn en Sanne niet wat voor cijfer ze 
kregen (hun ouders zouden hun schouders ophalen bij het zien van een onvoldoende; de 
mijne zouden me alle hoeken van de kamer laten zien voor ze mijn telefoon zouden 
afpakken). “Ik denk niet dat ze wiet rookten in de middeleeuwen,” zei ik. “Weet je wat ze wel 
deden? Werken aan hun praktische opdracht.” Ik hield mijn schrift omhoog.  
“Ha ha,” zei Tijn. “Grappig.” Hij blies weer een wolk rook in mijn gezicht. Op dat moment 
wilde ik alle wiet uit zijn domme kop klappen, en net toen ik voorover wilde leunen om zijn 
sigaret uit zijn handen te slaan, hoorde ik Sanne roepen. “Oh mijn God!”  
Ik draaide mijn hoofd om. Recht voor Sanne’s neus stond een man die me akelig bekend 
voorkwam. Hij staarde Sanne vol bewondering aan en leunde zelfs voorover om haar hoofd 
aan te raken. “Um.. Kunnen we u helpen?” vroeg ik ongemakkelijk. De man draaide zijn hoofd 
naar mij. “Waar ben ik?” 
“Frederik Hendrikplantsoen.” antwoordde ik.  
“Wat is dat?” vroeg hij, wijzend naar onze school. “Het Cartesius Lyceum.” zei ik. De man 
schoot rechtop. “Wat?!” riep hij. Plotseling herkende ik hem. Zijn hoofd was letterlijk het logo 
van onze school. Het was Cartesius! Ik wilde net iets zeggen toen de man keihard wegrende, 
richting de school. “Wauw, ik ben echt high,” zei Tijn, naar zijn sigaret kijkend, “want die man 
leek echt op Cartesius.”  
“Nee, dat zag ik ook.” zei ik. Ik stond op en ging achter de man aan. Ik had hem bijna 
ingehaald toen hij abrupt stilstond. Ik knalde tegen zijn rug aan. Hij draaide zich om, greep 
mijn schouders vast en fluisterde, “Ik denk dus ik ben.”  
 
Ik schrok op en keek om me heen. Ik zat op het bankje tegenover de school. Tijn en Sanne 
lachten om iets terwijl ze wiet rookten. De geur hing overal. What the.. Ik stond op en sloeg 
de sigaret uit Tijn’s handen. “Stop. Met. Roken.”   
 
EINDE 
 
P.S. Dit is een krantenartikel over bedreigde diersoorten. Als je iets ander las, ben je high. 
 
Fun facts: Cartesius’ echte naam is René Descartes; hij was een Fransman en leefde niet in de 
middeleeuwen maar eigenlijk in de tijd van regenten en vorsten (de 17e eeuw). Hij heeft 
nooit een tijdmachine uitgevonden. In de middeleeuwen werd er niet gerookt; in de 17e 
eeuw wel. The more you know :) 
 
Door JrT. en MCM 
  

~lerarenquotes~ 

Van Wijngaarden: “Geloof me, de toets in de 

toetsweek is echt niet zo moeilijk.” 

Leerling: “Dat zeggen ze allemaal!” 
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Random gedachtes waar je waarschijnlijk nooit over hebt nagedacht. 
 

 Als je erover nadenkt zijn muggen eigenlijk gebruikte naalden die 

kunnen vliegen. 

 Je rechterelleboog is nooit aangeraakt door je rechterhand. 

 Je vingers zijn langzaam nagels aan het 3d-printen. 

 Je beseft niet hoe hard je kauwt totdat je per ongeluk op je tong bijt. 

 Google zou kunnen liegen over hoeveel zoekresultaten het heeft, want 

niemand kijkt verder dan de eerste pagina. 

 Als ik 10 minuten eerder opsta, voelt het om een of andere reden alsof ik 

2 uur extra tijd heb en kom ik alsnog te laat. 

 Je beseft niet hoe luid alledaagse activiteiten zijn, totdat je ze om 3 uur 

‘s nachts moet uitvoeren terwijl iedereen slaapt. 

 Op aarde worden er duizenden talen gesproken, maar het geluid van een 

lach is universeel. 

 Mensen met brillen betalen geld om de wereld in HD te zien. 

 Vroeger schreven we persoonlijke dingen in een dagboek en werden we 

boos als mensen het lazen. Nu schrijven we persoonlijke dingen op het 

internet en worden we boos als mensen ze niet lezen. 

 Wanneer je iemand hun naam vraagt, vraag je eigenlijk welk geluid je 

moet maken om hun aandacht te trekken. 

 Het woord ‘bed’ lijkt op een klein bed. 

 Ik leef nu al best een tijdje, maar ik heb nog steeds geen idee wat ik moet 

doen als mensen ‘happy birthday’ voor me zingen. 

 De dood zou veel enger zijn als je voor altijd kon leven. 

 In een ziekenhuis kan je mensen vinden die de beste dag van hun leven, 

de slechtste dag van hun leven, de eerste dag van hun leven of de laatste 

dag van hun leven hebben. 

 Ik corrigeer autocorrectie meer dan dat het mij corrigeert. 

 De eerste persoon die succesvol zijn stem heeft opgenomen dacht 

waarschijnlijk dat het fout was gegaan. 
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~lerarenquotes~ 

Boer: Mijn machtsmiddel is straf. Ik kan 

jullie straf geven. Jullie machtsmiddel is 

dat jullie in de meerderheid zijn.. 

Leerling: Wij kunnen u in elkaar slaan! 

 

 
 

 

Door Wendy Panova 
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Door JrT., MCM en Y. 
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29 
 

Antwoorden Raadsels :  
 
 
1   Antwoord: 
Een voetbal heeft twee kanten, een binnenkant en een buitenkant. 

Eigenlijk hebben ze 3 kanten, namelijk ook nog een fabrikant. 
 

2   Antwoord: 

Een kaars 

3   Antwoord:  

Het is onmogelijk. In kamer 2 had de tweede gast moeten zitten (omdat de 13e gast al geteld was). 

4  Antwoord : 

Het gif zat midden in de ijsklonten. Jantje had de cola al op voordat de ijsklonten gesmolten waren. 

5  Antwoord: 

Jantje is 30, Piet is 40. 

 

Antwoorden Throwback: 

 
Nummer 1 was meneer Boer 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 2 was mevrouw Vega Herrero 
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Antwoorden spelletjespagina 
 

HEB JE ZE ALLEMAAL KUNNEN VINDEN? 

 

 

WIE, WAT, WAAR 

 Dat is meneer Spoelstra 

 Twee. Casper en Marianne 

 7. Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits, Latijn en Grieks 

 Meneer Klaver natuurlijk! 

 3. Marnix, op school en in het Westerpark 

 

EVEN NADENKEN 

 Las Vegas (Dat wist ik ook niet) 
 kilimanjaro. Als je naar Tanzania gaat, kun je die zien. 

 Edison 

 NH3 

 

IS HET WAAR OF NIET WAAR? 

“ 2 en 4 zijn echt fout hoor!” Maar alle vier waar of niet waar vragen zijn juist!  
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Hoi lezer! 

 

Vond je deze krant leuk? Of stom? Heb je commentaar, tips of tops voor de volgende 

schoolkrant? Is er iets wat je (meer/minder) in de volgende krant zou willen zien? We 

horen het graag! Laat het weten aan een van de redactieleden of stuur een mailtje 

naar het volgende e-mail adres: cartesiusschoolkrant@gmail.com 

We wensen jullie heel veel succes met de toetsweek/projectweek en de weken 

erna, en we wensen jullie natuurlijk ook een hele fijne vakantie! 

 

  

mailto:cartesiusschoolkrant@gmail.com
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“Reizen is bijna als 

praten met mensen 

uit andere eeuwen.” 

- René Descartes 

 


