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Voorwoord  
Hoi lezer, leuk dat je onze krant leest! We hebben allemaal natuurlijk 

erg enthousiast en ijverig samengewerkt om een mooie schoolkrant 

voor de school te maken. Omdat sommige leden van de redactie het 

niet fijn vinden dat hun echte naam bij hun artikelen staat, werken ze 

met een pseudoniem.  

Veel leesplezier! 
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Netflix - de moeder Teresa van streaming sites. Voor de mensen die het hebben is 
het een bron van tijdverdrijf, verslaving en uitstelgedrag (die stapel huiswerk op je 
bureau of nog een aflevering van Stranger Things?). Als je niet behoort tot de 
demografie die een Netflix-abonnement heeft, een demografie die volgens het NOS 
bestaat uit 104 miljoen mensen wereldwijd, dan zou ik op zoek gaan naar een semi-
legale website om je series te kijken, of een ander artikel uit deze prachtige 
schoolkrant gaan lezen, want this is an all-Netflix zone. Lees over films en series die 
op dit moment populair zijn. 

 

De kans dat je deze film voorbij hebt zien komen is erg groot. De film, die gebaseerd is op 
een boekentrilogie van Jenny Han, was al sinds de trailer uitkwam enorm populair; niet 
alleen de fans van de boeken konden niet wachten om de film te zien. Ook nadat de film uit 
was gekomen, was de populariteit groot. Het is een schattige, romantische film over een 
meisje genaamd Lara-Jean die de gewoonte heeft liefdesbrieven te schrijven naar jongens 
die ze leuk vindt. Het is niet de bedoeling dat de jongens de brieven ooit te lezen krijgen… 
Totdat de liefdesbrieven op een dag weg zijn en Lara-
Jean erachter komt dat de vijf jongens op wie ze ooit 
een crush heeft gehad de brieven hebben gekregen, 
onder wie Josh, de ex van Lara-Jeans oudere zus.  
De film is nogal cheesy, maar als romantische films je 
ding zijn, is deze het zeker waard om te zien. Ik vind dat 
de kostuum designer van deze film, Rafaella 
Rabinovich, alle lof verdient, want als er één ding in 
deze film schattiger was dan Peter K, dan is het Lara-
Jeans kledingkast. Haar outfits zijn echt fantastisch.  

 

 
 

Deze film was, net als To All The Boys, populair geworden zodra de trailer uitkwam. Het is 
een film over Sierra Burgess, een meisje dat het allemaal lijkt te hebben: ze is slim, heeft 
beroemde ouders, een geweldige beste vriend en een cijferlijst die we allemaal zouden 
willen hebben. Maar zoals de titel al zegt, is 
Sierra een loser. Ze is ‘dik en lelijk’ en wordt 
daarom gepest door een meid genaamd 
Veronica. Als Sierra een bericht krijgt van een 
leuke jongen genaamd Jamie (die je vast zal 
herkennen als je To All The Boys hebt gezien), 
die eigenlijk denkt dat zij Veronica is, werken de 
twee meisjes samen om hem te catfishen.  
Na het zien van deze films waren veel mensen, 
onder wie ik, teleurgesteld. Het is cliché en de 

Door MCM 
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hoofdpersoon is nogal irritant, maar als Noah Centineo je celebrity crush is, of als je gewoon 
niets beters te doen hebt, kun je deze film kijken. 
Tijdverspilling: 1u 45m 
 

 

 

 

Insatiable is een vreemde serie die moeilijk is 
uit te leggen. Alle mensen die deze serie al 
hebben gezien, zullen het waarschijnlijk met 
me eens zijn. De trailer is ook niet erg 
behulpzaam. De serie gaat over Patty, een 
tiener die vroeger zo dik was dat ze elke dag 
werd gepest en Fatty Patty werd genoemd. 
Wanneer ze slank en mooi wordt, wil ze wraak 
nemen op iedereen die haar ooit wat aan 
heeft gedaan. Ze krijgt hulp van Bob, een 
advocaat die in zijn vrije tijd meisjes traint 
voor missverkiezingen. Het is een rare serie, maar verslavend is het wel. Het is zo’n serie die 
je moet zien om te kunnen begrijpen.  
Tijdverspilling: 40-50 minuten per aflevering 
 

 
 

Laat je niet misleiden door de felle kleuren en de kinderachtige setting. The Good Place is 
een fantastische serie die 
niet alleen grappig, maar ook 
erg slim is. Het eerste seizoen 
volgt Eleanor, een vrouw die 
dood is en in the Good Place 
is geëindigd, een soort 
hemel. Dit is eigenlijk een 
grote fout, want Eleanor was 
tijdens haar leven op aarde 
zeker geen goed mens. 
Terwijl ze dit geheim 
probeert te houden zodat ze 
niet naar the Bad Place wordt 
gestuurd, helpt een man 
genaamd Chidi haar om een goed mens te worden. Het is echt een goede serie en de 
afleveringen zijn kort, dus ik raad je aan om op zijn minst het eerste seizoen te kijken.  
Tijdverspilling: 22 minuten per aflevering 
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American Vandal is een mockumentary (een parodie in de vorm van een documentaire) 
waarin twee jongens hun klasgenoten 
interviewen om achter de waarheid te komen. 
Een jongen genaamd Dylan is beschuldigd van 
een vreselijke misdaad: het spraypainten van 
penissen op de auto’s van alle leraren. In eerste 
instantie twijfelt niemand eraan dat Dylan de 
dader is, hij staat namelijk bekend om het 
tekenen van penissen. Maar Peter en Sam willen 
de waarheid weten en besluiten een onderzoek 
te starten. Het is een grappige serie en seizoen 
twee is pas uitgekomen.  
 

 
 
 

Deze is niet echt populair, maar ik zet het in de lijst als aanrader. Dit is een echte docuserie 
over jonge, Amerikaanse meisjes die in de 
gevangenis zitten. Het volgt hun levens in 
de gevangenis en interviewt de meisjes en 
de medewerkers van de gevangenis. Ikzelf 
heb de hele serie in twee dagen gekeken. Je 
raakt gehecht aan sommige meisjes en leeft 
met ze mee. Er zijn veel grappige 
momenten, er is veel drama (zowel tussen 
gevangenen als tussen gevangenen en 
bewakers) en ook hartverwarmende 
momenten. Zeker een aanrader voor fans 
van Etters achter de tralies! 
 
 

 
 

Deze film is gebaseerd op de autobiografie van Susannah Cahalan en een van mijn favoriete  
films. Het volgt Susannah, een jonge vrouw die werkt bij the New York Post en een normaal 
leven leidt totdat ze plotseling ziek 
wordt. Ze krijgt last van hallucinaties en 
ernstige stemmingswisselingen. In het 
ziekenhuis kunnen de dokters niks 
vinden. Haar gezondheid gaat achteruit 
en haar familie is wanhopig. Het is een 
interessante film die ik aanraad als 
psychologie je ding is. Ook raad ik het 
boek aan als je meer over Susannah 
Cahalans verhaal wil weten. 
Tijdverspilling: 1u 39m   
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Door Y. 

Een oen komt een café binnen. Hij vraagt aan de ober: 'Waar is 

de wc?' Antwoordt de ober: 'Die is verstopt.' Zegt de oen: 'Dan ga 

ik die wel even zoeken!' 

 

I was in a job interview today when the manager handed me his 

laptop and said, “I want you to try and sell this to me.”  

So I put it under my arm, walked out of the building and went 

home.  

Eventually he called my mobile and said, “Bring it back here right 

now!” I said, “$200 and it’s yours.” 

 

 

Waarom gaan een groep domme 

blondjes in een rondje zitten als ze 

het koud hebben ?  

 Dan is het 360 graden 

 

 

Een Hollander doet mee aan de 

lotto. Vraag aan hem: “wat doe je 

als je de honderdduizend wint?” 

“Natellen”, zegt de man.  
 

  
 

~lerarenquotes~ 
 

Tjoelker: Hoe kan ik ervoor zorgen dat  
                 jullie zin krijgen om te werken? 
Leerling: Door geen huiswerk te geven! 
Tjoelker: Als jullie nu gaan werken hebben 
           jullie straks geen huiswerk. 
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Kerstcadeaus 
Door LCS 

Het is bijna kerst, en dat betekent cadeautjes! Wil je graag iemand 

een speciaal cadeau geven maar heb je geen idee wat? In dit 

artikel kun je lezen over wat coole gadgets die unieke cadeaus 

kunnen zijn. 

 

Onzichtbare pen (minder dan 1 euro) 

Deze hebben we waarschijnlijk allemaal ooit 

gehad of altijd willen hebben als kind, maar 

ze blijven altijd leuk om mee te schrijven. Als 

je een cadeau wilt geven,  is het echt een 

aanrader, vooral voor kinderen.  Het is leuk 

voor jong en oud, en ook nog eens heel 

goedkoop! Je kan ze bijvoorbeeld kopen in 

de Action voor maar 65 cent! 

 
Swiss Tech sleutel (rond de 10 euro) 

Deze gadget is heel handig voor mensen die heel handig zijn :)  

Het is een voorwerp in de grootte en vorm van een sleutel, en het 

heeft wel 6 verschillende functies (zie onderstaande foto). Je kan 

hem aan je sleutelhanger doen en violà, je hebt dan al deze 

voorwerpen op zak. 
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Mighthy mug (rond de 25 euro) 

Ken je iemand die erg onhandig is en vaak bekers om laat vallen? 

Dan is dit het perfecte cadeau! De Mighthy mug is een beker die 

niet kan omvallen wanneer je ertegen aan stoot, maar je kan hem 

nog steeds makkelijk oppakken wanneer je recht omhoog tilt. 

Koop dit en voorkom nare ongelukken met vloeistoffen en 

onnodige schade aan belangrijke voorwerpen.  

 
Aura Drone (rond de 100 euro) 

Heb je best wel veel geld te besteden aan cadeaus deze 

maand? Dan is Aura Drone een leuk 

geschenk om te kopen. Het is een drone die 

je bestuurt door het bewegen van je hand. Je 

hebt dan een speciale handschoen aan die 

signalen erheen stuurt. Nog een voordeel van 

deze drone is dat het een soort schild om zich 

heen heeft, dus als je per ongeluk tegen een 

muur aan knalt bij het 

uitproberen, blijft de drone 

nog in tact. 
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Raadsels  
1. Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2 handen, maar loopt op 4 

voeten? 

2. Wanneer leefde de oudste persoon ter wereld? 

3. Waarom moet je nooit een gele en een rode prullenbak naast elkaar 

zetten?  

4. Op welke dag praten bedriegers en vervalsers minder? 

5. Een boer heeft 10 konijnen, 20 paarden en 40 varkens. Als we de 

varkens ‘paarden’ noemen, hoeveel paarden heeft de boer dan? 

6. Wat moet je toevoegen om 6 te krijgen?   IX 

7. Je rijdt in een bus. 

Bij de eerste bushalte stappen twee mensen uit en drie mensen in. 

Bij de tweede halte stappen drie mensen uit en vier in.  

Bij de volgende stop gebeurt hetzelfde, net zolang de bus vol is. 

Hoe oud is de chauffeur? 

8. Je leent 50 euro van je vader en 50 euro van je moeder. 

Je koopt een jas van 97 euro. 

Je houdt dus 3 euro over. 

Je geeft allebei je ouders een euro terug. Je moet je ouders dus nog 

ieder 49 euro betalen. 

Maar... 49 + 49 = 98. Plus die euro die je zelf nog hebt is 99 euro. Waar is 

die andere euro? 

9. Wat staat er aan het eind van de regenboog? 

10. Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 

hamburger. Toch worden er maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan 

dat? 

11. Wat is van jou maar wordt meer door andere mensen gebruikt? 

12. Een hamer en een spijker kosten samen €1,10. De hamer is een euro 

duurder dan de spijker. Wat kosten de hamer en wat kost de spijker? 

13. Welke woord bevat alle letters van het alfabet 

14. Julia’s moeder heeft 7 kinderen. Ze heten Anna, Anke, Amber, Alice, 

Amelia en Aster. Wat is de naam van het zevende kind?   

15. Twee meisjes worden samen geboren in hetzelfde ziekenhuis. Hun 

uiterlijk is identiek, maar toch zijn ze in verschillende jaren geboren. Hoe 

is dit mogelijk? 

16. Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder 

zand en huizen zonder stenen. Wat ben ik? 

  

Door Manal el Nali 

Antwoorden op p. 30 
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Weetjes  
Wist je dat…. 

 Bloedvaten verdelen het bloed vanuit ons hart over het hele lichaam. 

Als je de lengte van al deze bloedvaten bij elkaar optelt heb je zo'n 

100.000 kilometer. Dat is 2.5 keer zo lang als de omtrek van de aarde. 

 Een giraffe en een mens evenveel nekwervels hebben? 

 's Avonds zo'n 2 centimeter korter bent dan in de morgen? 

 Op een normale dag 1 liter menselijke winden inademt? 

 Gemiddeld 10 tot 15 keer per minuut met je ogen knippert?  

Dat is zo'n 900 (15 x 60 minuten) keer per uur! Tijdens je slaap blijven je 

ogen gesloten. We gaan ervan uit dat je ongeveer 16 uur wakker bent. 

De som wordt dan 900 x 16 uur. Dat is 14.400 keer knipperen per dag! 

 Een knipoog duurt tussen de 300 en 400 milliseconden. Dit komt dan 

neer op zo'n 1,5 uur per dag 

 Dolfijnen en walvissen met een oog open slapen? 

 Een slak 3 jaar lang kan slapen? 

 Het hart bij een mens in het midden van de borstkas zit en niet links. 

 Alleen vrouwelijke muggen steken? 

 De ijsberen linkspotig zijn? 

 Ooievaars poepen over hun poten om af te koelen? 

 De kortste oorlog ooit is de Anglo-Zanzibar Oorlog. De oorlog duurde 

maar 38 minuten!  

 

 

  

Door Manal el Nali 

 
~lerarenquotes~ 

 
*Leerling 2 zit Leerling 1 te irriteren* 
Visbeen: Je mag hem ook slaan hoor. 
Leerling 1: Maar dan slaat hij mij heel hard terug. 
Visbeen: Oh ja doe maar niet dan. 
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Door Marysol
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Horoscopen 

Door SP. 
 
Waterman (21 januari - 20 februari): Pas op voor het gevaar, de duivel zit op 
de loer. Kijk uit waar je oversteekt en met wie je praat.  
 
Vissen (21 februari - 20 maart): Je gaat een gelukkige periode tegemoet: 
goede cijfers en leuke vrienden. Maar deze dingen zul je alleen krijgen als je 
moeite erin stopt.   
 
Ram (21 maart - 20 april): Geld, dat zal een belangrijke factor in je leven op 
dit moment. Je zal veel geld krijgen, maar ook dit snel uitgeven.  
 
Stier (21 april - 20 mei): Dit zal een rare periode zijn in je leven. Je zal rare 
dingen zien of meemaken. Ook zullen belangrijke mensen je teleurstellen.  
 
Tweelingen (21 mei - 20 juni): Je verlangt naar iets... Maar ook nu zal je het 
niet krijgen.  
 
Kreeft (21 juni - 22 juli): Gelukkig in een relatie? In deze periode zal deze 
relatie obstakels mee maken. Het is aan jou om je relatie te redden.  
 
Leeuw (23 juli - 22 augustus): Ga eens alleen een film kijken in de bioscoop! 
Zal je goed doen.  
 
Maagd (23 augustus - 22 september): Pas op voor water, probeer alles met 
water te vermijden.  
 
Weegschaal (23 september - 22 oktober): Het geluk lacht toe! Maak je maar 
geen zorgen! 
 
Schorpioen (23 oktober - 22 november): Nog niet de ware liefde gevonden? 
Dan vindt je hem nu! 
 
Boogschutter (23 november - 21 december): Je zal slechte cijfers krijgen, 
omdat je geen moeite er in stopt. Zorg ervoor dat het verandert! 
 
Steenbok (22 december - 20 januari): Eten, je zal voortdurend honger 
krijgen. Zorg ervoor dat je altijd iets mee hebt en deelt  
  

 
~lerarenquotes~ 

 

Bossers: Lieve schatten, goede.. *kijkt even op haar horloge* ..middag. 
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Dilemma’s  
Door Yasmin Dijksterhuis en Wendy Panova 

 Zou je liever de vaardigheid hebben om 45 kg telekinetisch te tillen of 

4.500 kilo fysiek? 

 Alles wat je zegt wordt in het Duits nagesynchroniseerd of je wordt op 

straat altijd achtervolgd door een draaiorgel. 

 Je lichaamshuid is van krokettenkorst of er loopt altijd een dwerg naast 

je die zegt dat je liegt. 
 Zou je liever de vaardigheid hebben om iedere taal vloeiend te spreken 

of om ieder instrument meesterlijk te spelen? 

 Zou je liever de meest slimme of de meest domme persoon op aarde 

zijn? In beide scenario’s behoud je hetzelfde niveau van intelligentie dat 
je nu hebt. 

 Degene waar je verliefd op bent wordt ook verliefd op jou of je weet wie 

er allemaal verliefd op jou zijn 

 Tandpasta gemaakt van chilipepers of toiletpapier van schuurpapier? 

 Iedere keer als je niest, switch je van geslacht of je verandert  

van leeftijd wanneer je de hik hebt? 

 Elke dag ovenwanten aan of elke dag maar max. 100 woorden zeggen? 

 Zou je liever op de 94ste verdieping van een flat willen wonen zonder lift 

of voortaan alleen nog maar met handgeschreven brieven 

communiceren? 

 Heb je liever dat iedereen hoort wat je denkt of dat jij hoort wat 

iedereen denkt? 
 Zou je liever een jaar alleen in een onderzeeër willen doorbrengen  

of een jaar alleen in een ruimtestation? 

 Heb je liever dat je altijd te laat bent of dat je altijd onvoorbereid bent ?   

 Één dag van je leven opnieuw doen of een tijdreis maken naar een dag in 

de toekomst?  

 Heb je liever dat al je kleding twee maten te klein zijn of dat je altijd alles 

twee keer moet zeggen? 

 Een leven zonder pizza’s of een leven zonder Oreo’s? 
 
 

  

14 



 
15 

 

Door Wendy Panova 

 
Meneer …… 
 
Hij begon zijn middelbare schooltijd op atheneum. Daarnaast zat op voetbal (en mocht ook 
een keer spelen voor de selectie van Vitesse) en voetbalde ook veel in zijn vrije tijd. Hij hield 
zich veel bezig met sport, en deed weinig huiswerk. Omdat hij vond dat hij te veel tijd aan 
school moest besteden op atheneum, vroeg hij aan zijn 
ouders of hij naar havo mocht.  
De band tussen hem en zijn ouders was goed, ze gaven hem 
veel vrijheid en mocht ook onder andere zelf liften naar 
andere landen. Hij mocht van hen dus ook uiteraard naar 
havo. Maar hij besteedde nog steeds veel tijd aan sport, en 
liep daardoor achter op de vakken Engels en wiskunde, die 
hij later moest inhalen om naar de universiteit te kunnen. 
Op de middelbare school had hij nog niet het idee om 
leraar te worden. Hij werd aangeraden door zijn vader om 
te gaan studeren op de sportacademie. Zijn vader is ook 
leraar en had daar een tijdje gestudeerd, en hij vond het 
een erg leuke opleiding.  
 
 
Mevrouw ……. 
 
Ze begon haar middelbare schooltijd op havo-vwo. Omdat 
ze te veel spijbelde en bijna nooit aanwezig was tijdens de 
les, bleef ze zitten en moest ze naar een andere school. 
Door haar spijbelgedrag heeft ze uiteindelijk op wel 4 
verschillende scholen gezeten. Haar ouders wisten niet wat 
ze moesten doen om haar te laten stoppen met spijbelen, 
maar ze geloofden wel dat ze uiteindelijk verantwoordelijk 
zou worden en dat alles goed zou komen. En dat gebeurde 
ook. Ze koos uiteindelijk om naar een school te gaan waar 
ze werkten met montessori onderwijs. Ze mocht zelf 
bepalen wanneer en bij welke lessen ze aanwezig wilde zijn, 
en wanneer ze de toetsen zou maken. Hier haalde ze ook 
haar diploma. Verder zat ze op schermen en ballet, en in 
haar vrije tijd deed ze het liefst aan tekenen of dansen. Ze 
werkte ook in een kledingboetiek. 
Ondanks dat ze vroeger school verschrikkelijk vond, vindt ze 
het nu heel leuk om te werken op een school, en is ze van 
mening dat er veel leuke leerlingen op deze school zitten. 

andere mensen.  

Antwoorden op p. 30 
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Invulverhaal 
Door MCM en JrT. 

 
Het is 8:48 wanneer je wakker schrikt. Je schiet overeind en grijpt je telefoon, nog steeds 
half in slaap. Je had een vreemde droom gehad waarin je een _______________ (dier) 
achterna rende om die vervolgens te offeren aan _______________ (leraar voor een moeilijk 
vak) in ruil voor een goed cijfer. Snel spring je uit bed en trek je je kleding aan. Te laat ben je 
al, maar als je je haast kom je nog op tijd voor het tweede uur. Je grijpt je tas en rent naar de 
keuken. Je pakt snel een __________ (fruit) en racet de deur uit.  
Het Cartesius Lyceum. Met een zucht loop je de deur van je school door. Je wil al bij de balie 
gaan staan om een briefje te halen, maar er is niemand. Je kijkt op de klok. “Wat de-” Het is 
precies half acht. Je staart naar de klok, maar de wijzers geven echt aan dat het half acht is. 
Snel draai je je om en ren je naar lokaal __________ (lokaal waar je het laatst les hebt 
gehad). Onderweg bots je tegen _______________ (mannelijke klasgenoot). “Au,” zegt hij, 
over zijn arm wrijvend. Hij kijkt je onderzoekend aan. “Waar ga je naartoe?”  
“De les. Ik ben te laat.” zeg je haastig. Je wilt doorlopen, maar hij houdt je tegen. “Je weet 
toch dat we nu gym hebben, hé?” vraagt hij met een opgetrokken wenkbrauw.  
“Wat?” Je hebt je gymspullen niet mee. De dag begint al lekker. Je wilt net richting de 
gymzaal lopen wanneer je een geluid hoort. Het klinkt als _______________ (irritant geluid). 
Je legt je handen op je oren en bidt dat het stopt. Je weet wat het is -wie het is. 
“HEEEEEEEY,” piept _______________ (vrouwelijke klasgenoot) in je oor. Ze slaat haar arm 
over je schouder en trekt je mee. “Waarom sta je hier? Kom naar mijn kluisje! Oh mijn God, 
ik heb echt geen zin in gym. Ha! Dat rijmt! Ik! Heb! Geen! Zin! In! Gym!” Ze begint keihard te 
lachen. Je krimpt ineen en wenst dat je nu geraakt wordt door een _______________ 
(voertuig). Jullie komen bij haar kluisje aan. Wanneer ze haar kluispas heeft gescand en haar 
kluisje opent, begint ze keihard te gillen. “Een _______________(insect)! Oh mijn God, haal 
het weg!” Haar gegil is zo luid en hoog dat je oren er bijna van beginnen te bloeden. “Oké! 
Oké! Stil!” roep je, maar ze gaat door. Snel duw je je hoofd in haar kluisje en kijkt rond. “Ik 
zie niks.” zeg je geïrriteerd.  
“Het zit erin! Haal het alsjeblieft weg, alsjeblieft!” Ze begint weer te gillen. Snel duw je jezelf 
nog dieper in het kluisje. En nog verder. En nog verder. Je klimt helemaal naar binnen en 
voor je het weet ben je aan het kruipen. Sinds wanneer zijn de kluisjes zo diep? Je kruipt 
verder in de kleine, vierkante ruimte. Het gegil vervaagt. Er is geen spoor van het beestje, 
maar je wilt niet terug gaan. Je hebt geen zin in gym, je wilt weten hoe diep het kluisje 
precies is. Het lijkt eeuwig door te gaan. Misschien kan ik maar beter terug-  
Je valt. Het is zo plotseling dat je niet eens de tijd hebt om te gillen. Je arme en benen 
wapperen om je heen terwijl je snelheid steeds toeneemt. Je sluit je ogen, wachtend op de 
klap. Je landt, maar het is niet zo pijnlijk als je had verwacht. Je opent je ogen.. 
Meneer  _______________ (mannelijke leraar) wappert met zijn boek voor je gezicht. 
______________ (je vriend/in) schudt je wakker. “Wat is er gebeurd?” vraag je verward. Je 
kijkt de klas rond. {ugh sukkel valt  _______________ (je naam) weer in slaap in de klote  
_______________ (saaiste vak)}. 
Je kijkt verbazingwekkend naar _______________ (je vriend/in) “Zei je iets?” Hij/zij schudt 
zijn/haar hoofd en kijkt weer in het boek, maar je weet zeker dat je iets hebt gehoord, al heb 
je zijn/haar mond niet zien bewegen. {Ik ben zo moe, ik wil slapennnnn.} Je kijkt om je heen. 
Weer klonk er een stem. Het was  _______________ (slapende klasgenoot) aan de andere 



 
17 

Vul dit verhaal zo grappig en origineel mogelijk 

in, en maak kans op een Mighty Mug! (zie blz. 9) 

Stuur een foto van je ingevulde verhaal naar 

cartesiusschoolkrant@gmail.com 

kant van het klaslokaal, maar dat is niet mogelijk. Niemand lijkt het te hebben gehoord. Kan 
je nou gedachte gelezen? De bel klinkt en de hele klas staat op en loopt het lokaal uit. 
Verschillende vage stemmen vliegen in het rond. {Nog 1 lesuur..} 
{Aan wie ga ik nu eten vragen?} 
{Hopen dat het veld leeg is.}  
Er klinken allemaal stemmen maar alleen jij lijkt ze te horen.  _______________ (je 
vriend/in) vraagt of het met je gaat. “Je kijkt namelijk nogal moeilijk.” Je knikt ja en loopt 
richting de kantine. Je hoofd begint pijn te doen van de honderden stemmen van leerlingen. 
Je wordt duizelig. Je moet hier weg. Je ziet in de gang  _______________ (een aardige 
klasgenoot), je zegt doei tegen je vriend en loopt naar  _______________ (aardige 
klasgenoot) toe. “Yoooo,” zegt hij. Je lacht en zegt hey terug. Terwijl hij je aanstaart, hoor je 
zijn stem door je hoofd. {Zou ik geld lenen van  _______________ (je naam)? Nee..  Maar ik 
heb wel echt honger..} 
Je grijpt je tas. “Ik heb honger. Wil je een  _______________ (eten) uit de kantine voor me 
halen? Haal ook gelijk wat voor jezelf.” Hij pakt het geld aan en loopt vrolijk naar de kantine. 
{Zij ziet er leuk uit.} 
{Ik mag  _______________ (naam) echt niet.} 
{Welke toets zal ik herkansen?}  
Zo blijven er gedachten stromen.  _______________ (aardige klasgenoot) geeft je 
jouw  _______________ (eten) en loopt weg na zijn bedankje. Je neemt het aan en loopt 
richting de wc. Je appt jouw vrienden met dat ik ze bij het lokaal zie. Eindelijk hoor niks 
meer.  Je blijft staan in de wc, pakt je mobiel, scrollt door Instagram tot  _______________ 
(klasgenoot) een vraag over _______________ (taal) stelt in de groepschat. Je hebt zo een 
toets! Je begint te stressen, maar herinnert je dan je nieuwe trucje, 
namelijk ________________________________________ 
(een truc om een goed cijfer te halen).  Je begint te 
glimlachen en de stress verdwijnt als sneeuw voor de zon. 
Je gaat 10 halen voor deze toets! 

  

mailto:cartesiusschoolkrant@gmail.com
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Door Oumaima el Morabet

Een interview met mevrouw Ujec. 

 

Wat vindt u van deze school ? 

Heel fijn en klein iedereen kent elkaar.  

 

Wat was uw grootste blunder? 

Dat ik veel had gegeten bij een restaurant, en geen geld mee 

had. 

 

Wat vindt u de stomste school regel? 

Geen kauwgom in de les. 

 

Als u een miljoen zou krijgen wat zou u doen? 

Een nieuwe auto kopen. 

 

Wat is het ergste wat u heeft meegemaakt? 

Achtervolgd worden door 5 mannen. 

 

Wat is beste grap wat u ooit heeft uitgehaald met iemand? 

Nep poep op de stoel zetten.  

   
~lerarenquotes~ 

 

Ujec: Waar is je boek? 
Leerling: Ik ben het thuis vergeten. 
Ujec: Dat smoesje heb ik nu al zo vaak 
          gehoord, bedenk eens wat anders. 
Leerling: Mijn hond heeft het opgegeten. 
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Door Wendy Panova 
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Door Firdaouss Mourabet  
 

 
Vals 

Auteur: Mel Wallis de Vries 
 

Het boek Vals gaat over de 4 vriendinnen: Feline, Abby, 
Pippa en Kim. Ze wonen in Amsterdam en willen in de 
kerstvakantie samen op vakantie gaan naar het 
vakantiehuisje van Abby’s vader in de Ardennen. Maar 
na een erge ruzie verdwijnt Kim en later verdwijnt Feline 
ook. Wie zit hier achter? 

 

 

 

Val 
Auteur: Cis Meijer 
 

Livs beste vriendin Sofia (die al eerder verhuisd was 
naar New York) was overleden door een ongeluk op 
het water. Voordat Sofia overleed hadden zij en Liv 
plannen gemaakt voor als Liv naar New York zou 
komen. Na een paar enge facebookberichten komt 
Liv er achter dat Sofia een tijdje in drugs dealde. 
Met gevaar voor eigen leven gaat ze op zoek naar 
de waarheid over Sofia's dood. 
 

 

 

 
 

 
~lerarenquotes~ 

 

Leerling: *gaat op zijn telefoon* 
Wilschut: Je mag niet op je telefoon in de les. 
Leerling: Ik ging alleen kijken hoe laat het was. 
Wilschut: We hebben een klok. 
Leerling: Ik kan niet klokkijken. 
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Familiegeheim 

Auteur(s): Caja Cazemier & Martine Letterie 
(Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal) 
 

Eva is een vrolijke meid van dertien. Ze heeft 
weinig nagedacht over het feit dat haar moeder 
haar eigen ouders vrijwel nooit ziet en dat zij 
haar familie van moederskant daarom niet kent. 
Maar dan wordt Eva’s opa begraven. Waarom 
mag er niemand bij de begrafenis zijn, en wie is 
die geheimzinnige oude vrouw bij het graf? 
 

Hanneke gaat naar de begrafenis van de broer 
met wie ze al heel lang geen contact meer had. 
Ooit hebben ze een stilzwijgende afspraak 
gemaakt: over vroeger wordt niet meer gepraat. 
De geschiedenis van de familie is er niet een om 
trots op te zijn. In de oorlog kozen Hannekes 
ouders voor de kant van de Duitsers. 
Maar dan ziet Hanneke op de begrafenis van haar broer een meisje van 
dertien. Zo oud was zij ook toen ze op de vlucht moesten. 
 

 

 

Meisje vermist 

Auteur: Sophie McKenzie 
 

Meisje vermist is het derde en laatste deel van 
de Vermist-trilogie. De originele boeken zijn 
Engelstalig. Het boek gaat over Madison die 
haar oudere zus Lauren bezoekt en over haar 
biologische vader te horen krijgt. Madison is wil 
haar vader opsporen. Tijdens haar zoektocht 
ontdekt ze veel geheime dingen. Ze bevindt 
zich in groot gevaar.  
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Outfits 

   

  

 

Door Manal el Nali 
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Welke outfit vind je beter? 
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Amnesty International NL is 50 jaar! 

En dat hebben we gevierd, bij ons op school, op 10 december, tijdens the 

International Human Rights Day. Op die maandag heeft een groepje leerlingen die 

werken aan Erasmus-projecten jullie allemaal gevraagd brieven te schrijven voor 

Vitalina Koval.  Vitalina doet heel veel voor de LHBT-gemeenschap in Oekraïne. 

Daarnaast komt ze op voor vrouwenrechten. Toch wordt ze regelmatig aangevallen 

voor haar mening. 

Met onze actie, Write for Rights, willen we Vitalina uit Oekraïne helpen en een 
steuntje in de rug geven. Wil je een brief tekenen/schrijven naar de autoriteiten in 
Oekraïne? Doe mee! Ook tijdens de Paarse Vrijdag (op 14.12). Wil je ons helpen? 
Mail naar mevr. Ujec (d.ujec@cartesius.espritscholen.nl).  

WRITE FOR RIGHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalina Koval (Oekraïne):  Aangevallen voor haar mening  

 
~lerarenquotes~ 

 

Boer: *stuurt een leerling eruit* 
 Dit is de eerste keer in 3 jaar dat ik iemand eruit heb gestuurd… 
 Ik was vergeten wat een leuk onderdeel van docent zijn dit is! 

 

mailto:d.ujec@cartesius.espritscholen.nl
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Memes 

Door Marysol
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2 sentence horror stories 
Wie zegt dat korte verhalen niet eng kunnen zijn? Met deze 2 sentence horror verhalen kun 

je lekker griezelen in de donkere wintermaanden.  

Door LCS 

28 
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Een rap geschreven door JahlaLo 

Ben niet de enige die praat, ben niet de enige die haat. 

Maar toch straf je mij alleen, zeg me wat is jou probleem? 

Ben niet de stoutste van de klas, vrienden heb ik nooit gehad. 

Papa die is aan de drugs, en mama heb ik nooit gekend. 

Ze zeggen jij moet overwinnen, maar ik heb het al gerend. 

 

Moet overleven, zonder leven, heb geen toekomst meer. 

Ben geslagen, pijn verdragen, overal doet het zeer. 

Ik moet vechten, daarna hechten, ja echt elke keer. 

Mijn gedachten zijn verdachten, ben geen sterke beer. 

 

Elke dag weer opnieuw, wat is er hier veranderd? 

Helemaal niks, weer een vuist, heb weer bloedende tanden. 

Ik ben geboren, maar wat is het nut van leven? 

Er is niemand, ik heb niks, ik heb geen kans gekregen. 

 

Ik ben blijven zitten, juffrouw die is boos op mij. 

Maar ik kon niet biechten, had een mes in me zij. 

Ze stuurt me eruit, heb ik iets fout gedaan? 

Me hele leven is gehaat, waarom heb ik ooit bestaan? 

 

Iemand geef me liefde, ik wil nog even leven. 

Ik wil een hand vasthouden, ook al is het maar voor even. 

Ik heb het touw al klaargezet, voor als mijn ouders slapen. 

Maar moet ik echt wel springen? Er zijn nog zoveel dagen. 

 

Maar niemand gaf om mij, niemand heeft me ooit gezien. 

Altijd kreeg ik de schuld, nee ik heb dit niet verdiend. 

Daarom sta ik hier met dit touw, het is uit, het is klaar. 

Iedereen krijgt een happy end, maar ja, was dat maar waar.  
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Raadsels 

1. Een paard met een ruiter er op  

2. Tussen zijn geboorte en zijn dood  

3. Dan denkt een zwerver dat het de McDonalds is. 

4. Op de laatste dag van de herfst, want dat is de dag van het jaar met het minste aantal 
uren. 

5. Hij heeft er dan nog steeds 20. Door dieren een andere naam te geven, verander je ze niet 
in paarden. 

6. De oplossing is om een "s" toe te voegen: S I X 

7. Jouw leeftijd. Jij rijdt immers! 

8. Antwoord: Je moet die ene euro er niet bij optellen, maar juist van aftrekken. Dan kom je 
weer op 97 euro uit + de 3 euro = 100 euro. 

9. De letter ‘g’ 

10. Het waren een oma, moeder en een kleindochter 

11. Je naam 

12. De hamer kost €1,05 en de spijker €0,05 

13. Alfabet 

14. De naam van de zevende kind is Julia 

15. Ze zijn geboren op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag. 

16. Een landkaart 

Throwback 

Nummer 1 was meneer Van der Zouwen     Nummer 2 was mevrouw De Roon 
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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 

En natuurlijk zijn inzendingen ook weer welkom! Dus heb je een mooie tekening, een 

coole foto, een leuk verhaaltje, een grappige mop, een inspirerende quote, je mening 

over iets of gewoon iets anders dat je in de schoolkrant wil zetten? Stuur het naar 

hetzelfde e-mail adres. De deadline voor de inzendingen krijgen jullie nog te horen 

via mail. Bedankt voor het lezen! 

  

 

Van jouw vriendengroep, wie is wie?  

mailto:cartesiusschoolkrant@gmail.com
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