LUCERNA LUKRAAK

Jaargang 2 – Editie 3
November 2012
De schoolkrant is ook online te lezen op www.lucerna.be -> College ->
Antwerpen, daar staat een aparte link met “Lucerna Lukraak”, klik erop en vind alle
nummers die tot nu toe verschenen!
Wij zijn altijd op zoek naar inzendingen voor de schoolkrant, nieuwe ideeën en suggesties!
Mail naar
anne.vandelft@lucerna.be
of laat iets op het
secretariaat achter.

Ook mensen die willen
helpen kunnen altijd mailen
of zich melden bij
mevrouw Van Delft!

Foto door Naoual El
Mahaoui (4HAN)

0

Inhoudsopgave
Een woord van de schoolkrantredactie
Mijn liefste-leerkrachten-album
Over Lucerna..
Woord van de maand
Jarigen
Puzzelpagina
Wiskunde-raadsels
Dr. VAMPIRE
Schoolhoroscoop
Wat over wetenschap!
Jongensinternaatpagina
Lucerna-kunst-pagina!
Kinderfoto-wedstrijd!
Raar maar waar!
Schoolhumor
Foto’s van de maand
Top 10!
Nasreddin Hodja
Lucerna in the World!
Lucerna-nieuws
Vragenrubriek
Straatvoetbal met mnr. Kaya!
Het leven in de schoolbus
Meisjesinternaatpagina
Recept
Wiskundequiz @ Lucerna
Democratiedag
Kebabverkoop op LCA!
De planeet Venus
Meet the Dutchettes!
Blunders
NC presenteert: het FOTOVERHAAL!
BZ-TALK!
Moppen
Boekenaanraders
Op reis naar… IRAN! Deel 2
Gamereview
Bosbiotoop-uitstap!

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-13
14-15
16-19
20
21-22
23
24
25
25
26
27
28-30
31-32
33-42
43
44
45-47
48
49
50
51
52-56
57-58
58
59
60-61
62
63

Uitslag van de wedstrijd uit editie 1 – kaartjes
1.

Mevrouw van Delft
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Meneer Kolkiran
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Meneer De Vaal

5.

Mevrouw Quintens

6.

(Berlijn: mevrouw Verhaegen)
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Een woord van de schoolkrantredactie
Beste lezers,
Toen mevrouw Verhaegen mij in september op haar bureau vroeg, was ik even in paniek! Wat stond er
mij te wachten… Was ik even opgelucht toen ze mij vroeg of ik wilde meewerken aan de schoolkrant.
Natuurlijk zag ik dit zitten!
Vervolgens stelde mevrouw Van Delft spontaan voor om het voorwoord te schrijven. Schrijven is niet
mijn sterkste kant. Oké, foutloos schrijven is niet het probleem, maar de inspiratie hebben om iets leuk
te schrijven, dat is iets anders. Ik ben nooit die creatieveling geweest die mooie woorden uit haar pen
kon toveren en ik heb ongelofelijke bewondering voor diegenen die dat wel kunnen.
Spijtig genoeg heb ik ook slecht nieuws te melden! ‘Lieve Lucy’ heeft jullie een jaar bijgestaan om jullie
problemen op te lossen. Zij neemt nu een sabbatjaar om die problemen van zich af te schudden. (Je kan
best begrijpen dat als je zoveel problemen te horen krijgt, dat je je dat wel persoonlijk aantrekt.) Maar
geen paniek! Wij hebben de geknipte persoon gevonden om jullie te helpen als je het even niet ziet
zitten, want ‘Aad weet altijd raad’. Hierbij wil ik toch ook nog even een oproep doen aan alle leerlingen!
Heb je een probleem, heb je raad nodig over iets? Aarzel niet om je vraag in de bus aan het secretariaat
te stoppen en Aad staat je bij met raad!
Vandaar dat ik er ben om jullie zoveel mogelijk te motiveren en bij te staan met raad en daad. Zijn er
vragen of heb je zin om iets te schrijven, heb je ideeën om de krant leuker te maken? Laat het ons
weten!
Ik kijk er naar uit om al jullie schrijfsels onder de loep te nemen en te kunnen bewonderen in de
volgende editie van ‘Lukraak’.
Mevrouw Vekemans
PS: Hier kan je wat meer te weten komen over mezelf
Naam:

Dorien Vekemans

Geboortedag:

16 maart 1987

Haarkleur:

Bruin

Kleur ogen:

Blauw

Studie:

LSO Nederlands-Engels-economie

Hobby’s:

Lezen, film, terrasje doen, zumba

Favoriete film /
tv-programma:

Tv-programma: The Big Bang Theory, Gossip Girl
Film: Wall-E, Dirty Dancing

Lievelingsboek:

De helaasheid der dingen- Dimitri Verhulst

Lievelingslied:

Never Let Me Go – Florence + The Machine

Lievelingsvak:

Nederlands (maar toch ook heel graag Engels )

Lievelingsleerling:

Een leerling die Nederlands tof vindt ;-)

Ik ben dol op …

Frietjes!

Ik heb een hekel aan …
Dit schooljaar wil ik …

Witlof
Nederlands leuk maken!
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Mijn liefste-leerkrachten-album
Naam:
Geboortedag:
Haarkleur:
Kleur ogen:
Studie:
Hobby’s:
Favoriete film /
tv-programma:
Lievelingsboek:

Lievelingslied:
Lievelingsvak:
Lievelingsleerling:
Ik ben dol op …
Ik heb een hekel aan …
Dit schooljaar wil ik …
Naam:
Geboortedag:
Haarkleur:
Kleur ogen:
Studie:
Hobby’s:
Favoriete film /
tv-programma:

Lievelingsboek:

Lievelingslied:
Lievelingsvak:
Lievelingsleerling:
Ik ben dol op …
Ik heb een hekel aan …
Dit schooljaar wil ik …

An Bouckaert

Meryem Al Marchohi

20 mei 1985

11/01/1990

Bruin

Zwart

Bruin

Donkerbruin

Handelsingenieur +
lerarenopleiding

Lerarenopleiding
Tijd doorbrengen met
vrienden

Dansen, joggen

Man on fire met
Denzel Washington

The big bang theory

1000 schitterende zonnen van Khalid
Hoesseini

“Haar naam was Sarah” (Tatiana de
Rosnay)

Geen

Layla van Eric Clapton

Latijn en wiskunde!

Wiskunde (natuurlijk!!!)

Alle aandachtige leerlingen die hun
best doen

Elke leerling die zich inzet voor mijn
vak (dus niet perse de leerling met de
hoogste punten).

Chocolade…

In de zetel hangen, lekker ontspannen

Muggenbeten

Oneerlijke mensen en onrecht

Mijn rijbewijs behalen

Ieder van jullie veel wiskunde
bijbrengen en een steun zijn indien
nodig!

Mevr. Rits
16/06/1991

Sam Van den Brande

21/06/1990

Blond (dankzij de kapper!)

Donkerbruin

Blauw

Donkerbruin

Professionele bachelor Leerkracht
secundair onderwijs

Lerarenopleiding Engels/Burotica

Spinning, lezen, naar de bioscoop gaan

Lopen, zwemmen en reizen

The shawshank redemption

Film: Lost in Translation, The
Breakfast Club en Warrior
Tv programma: Scrubs, Community,
Friends en Dexter

De reizigers reeks van Diana Gabaldon

A Christmas Carol, The Perks of
Being a Wallflower en 1984

/

The Beatles: Yesterday/ The Doors: Light my
fire

Economie en Engels natuurlijk!

Engels

Al mijn leerlingen zijn schatjes!

Ik heb geen lievelingsleerling

Mijn bed en eten!

mensen met een goed gevoel voor humor.

Spinnen

een plotselinge regenbui terwijl ik aan het
lopen of fietsen ben.

Mijn leerlingen iets bijbrengen en veel
plezier maken!

veel van de wereld zien
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Over Lucerna..
Hoii iedereen!! Mijn naam is Ameliah, ik zit in 1Talen, en ik schrijf hier over wat ik
vind over leerkrachten van wie ik les krijg!!!! <3 En ook onze zorgcoördinator en onze
secretaresse!
1) mevrouw Van Delft:
Een hele leuke leerkracht, ik zie haar altijd met een leuke en lieve glimlach!!! !:) ( en altijd
als ik een vraag heb geeft ze me een antwoord, echt ALTIJD!!)
2) mevrouw Vaes:
Ze is heel lief en mooi en haar Engelse en Franse accent passen heel goed bij haar!! :) ( ze
geeft echt goede en leuke lessen)
3) mevrouw Pypops:
Ze is een leuke leerkracht en ze lijkt echt slim met haar leuke brilletje op!! (als ik in de les
Nederlands zit dan denk ik: ''gelukkig geeft mevr. Pypops Nederlands les aan ons'' :) !!)
4) mevrouw Heyrman:
Ze is altijd zo grappig en lief en de kleur zwart past echt bij haar!! (omdat ze vaak een
zwarte broek draagt!! :) )
5) mevrouw Wilmet:
Ze is echt sportief en geeft echt goede L.O-lessen, en p.s. BLOND HAAR PAST ECHT BIJ
HAAR!!! :)
6) mevrouw Kurtoglu:
Zelfs al krijg ik haar maar 1 uurtje per week, toch vind ik haar al wel lief!!! :)
7) meneer Smulders:
Hij is echt tof, en hij heeft wel van die mooie blonde krulletjes!! :)
8) meneer Savran:
Hij is een goede geschiedenisleraar en hij kan wel mooi lachen!! :p
9) meneer Thys:
Hij is echt een hele leuke p.o. leerkracht en ik heb hem tot nu toe nog nooit boos zien
worden!! :)
10) meneer Wuyts:
Al krijg ik hem maar voor een leesuur toch is hij al heel lief! :p
11) meneer Gol:
Hij is een toffe godsdienstleraar en zijn haar zit ook altijd zo goed!! ;)
12) en als laatste....MENEER DE VAAL....
Hij is ECHT ECHT ECHT heeeel lief, en tof, dat ik zelfs geen woorden heb om hem te
omschrijven, hij is gewoon echt heel tof en heel lief en hij is echt een goede
zorgcoördinator!!! :) :) :)
Iedereen krijgt DE GROETEN en ik vind eigenlijk iedereen even goed en ik wil gewoon
zeggen dat ik het echt HEEEL fijn vind om op Lucerna te zijn!!!.... :) XXX
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Woord van de maand!

GESTOORD

door mevr. Van Delft

Dit woord van de maand is een ode aan eenieder die een ander ooit zo heeft genoemd: “gestoord”.
Gestoord als bijvoeglijk naamwoord betekent geen normale functionering van de geest hebbend. Een
voorbeeld van het woord op deze manier gebruikt is: de ernstig gestoorde dader kreeg een tbs-straf
opgelegd. Synoniemen zijn: achterlijk, afwijkend, gek, geschift, idioot, idioterig, krankjorum,
krankzinnig, maf, mesjogge, stupide of zot. Hoewel wat mij betreft de inhoud van deze woorden nogal
variëren en van kwaad tot erger gaan, is het in elk geval duidelijk: als iemand gestoord genoemd
wordt, is dat niet heel vriendelijk. Aan de andere kant zeggen gezellige Hollanders altijd: doe maar
normaal, dan ben je al gek genoeg. Met andere woorden: ieder mens (of iedereen die uit Nederland
komt… die discussie ga ik niet aan ;-)) is van zichzelf wel al een beetje vreemd. En dan is er nog de
uitdrukking prettig gestoord, betekenend dat extra-niet-normaal ook weleens gezellig zou kunnen zijn.
Maar! Het woord kan ook als voltooid deelwoord van storen opgevat worden. In dat geval heeft het
minder een actieve betekenis (ik ben gestoord, dus zijn mijn daden niet normaal); als wel een meer
passieve betekenis (ik doe gewoon mijn normale gang van zaken, maar er is iets of iemand die mij
hierin stoort).
Onze huidige tijd is eigenlijk meer gestoord dan ooit tevoren: hoe bizar is het dat we alles (willen)
weten van beroemdheden, dat zij op elk moment van hun leven gefotografeerd worden en dat er
vanalles over hen gespeculeerd wordt? Zij worden pas echt letterlijk gestoord in hun leven. Daarnaast
kunnen wij zelf ook overal en altijd gestoord worden, nu we een gsm hebben. Gestoord is het dat je op
straat of in het openbaar vervoer kan meegenieten met andermans gesprekken die gaan over een
variëteit van onderwerpen. (ik heb ooit eens bij iemand in de trein gezeten die het grappig vond om
aan het eind van elke zin konijntje te zeggen tegen haar gesprekpartner, “ja konijntje, nee konijntje,
dat is helemaal niet zo konijntje, heel goed konijntje” -> OMG.).
Is het niet ook gestoord dat ze in China overal op straat spugen? Is het niet gestoord dat het in Japan
beleefd is om te slurpen tijdens het eten? En is het niet gestoord dat fluiten in Rusland een afkeurend
teken is, en zelfs wordt gedacht dat het tot geldverlies lijdt? En is het niet gestoord dat het normaal is
om in een Spaanse tapasbar je servet op de grond te gooien?
Wist je dat China ongeveer een zesde van de wereldbevolking bevat en dat Rusland het zesde grootste
land is, dus is het dan niet een beetje gestoord dat wij niet spugen of dat we wel fluiten? Gestoord is
het toch, hoe wij bepalen wat gestoord is of niet?
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Jarigen
DECEMBER: Zeyneb Aras (2e klas) op 1 december, Beyza Uzun (2e klas) op 1 december, Ebru Gul Tek (1e klas) op 2 december,
Insaf Chairi (1e klas) op 3 december, Ferhunde Halici (3e klas) op 4 december, Sevilay Kazaz (5e klas) op 4 december, Alpaslan
Anaz (5e klas) op 6 december, Ridvan Denizoglu (2e klas) op 7 december, Yunus Emre Acikel (1e klas) op 8 december, Sebiye
Coskun (1e klas) op 11 december, Sevgi Guclu (1e klas) op 15 december, Muhsin Alp (6e klas) op 21 december, Jaylan De
Wachter (1e klas) op 22 december, Samet Gundogan (3e klas) op 22 december, Nebiye Sonakalan (6e klas) op 23 december,
Suheda Ozmen (1e klas) op 23 december, Irem Akyil (3e klas) op 24 december, Elif Ucan (4e klas) op 27 december, Ahmet
Kosar (3e klas) op 27 december, Tahir Kocak (3e klas) op 29 december, Erkan Aydemir (4e klas) op 30 december, Eda Kazaz (4e
klas) op 30 december en Hatice Guclu (4e klas) op 30 december.
Mevrouw VAN DELFT op 2 december, mevrouw STORMS op 3 december, meneer VAN GOETHEM op 6 december, meneer
ERDOGAN op 7 december en mevrouw VERHAEGEN op 10 december.

JANUARI: Serkan Akpinar (1e klas) op 1 januari, Senem Yildiz (5e klas) op 2 januari, Mehmed Ali Coskun (5e klas) op 4
januari, Ensar Bilican (4e klas) op 6 januari, Merve Kosar (1e klas) op 10 januari, Omer Aydogan (1e klas) op 10 januari,
Fatimanur Kose (1e klas) op 11 januari, Jounna Elarbi (5e klas) op 12 januari, Iman Koyuncu (5e klas) op 12 januari, Yasmina
Elbadani (1e klas) op 13 januari, Mehmet Akif Erdem (1e klas) op 16 januari, Yousra El Abdellati (1e klas) op 18 januari, Naoual
El Mahaoui (4e klas) op 18 januari, Cihan Sahbaz (6e klas) op 18 januari, Cemile Sen (3e klas) op 19 januari, Seyma Kartal (4e
klas) op 19 januari, Beyzanur Yilmaz (3e klas) op 20 januari, Rabiya Erdem (3e klas) op 23 januari, Fethullah Cakmak (5e klas) op
25 januari, Seyma Tasci (5e klas) op 26 januari, Zainab El Yadiri (1e klas) op 26 januari, Mustafa Kayikci (2e klas) op 26 januari,
Merve Kalkan (2e klas) op 28 januari en Bilal Kosar (3e klas) op 28 januari.
Meneer DUFRAING op 10 januari, mevrouw AL MARCHOHI op 11 januari en mevrouw VAES op 23 januari.

FEBRUARI: Sumayo Abdirahman (2e klas) op 1 februari, Anika El Katbani (1e klas) op 1 februari, Farah Malik (1e klas) op 2
februari, Beyza Arslan (1e klas) op 3 februari, Chahida El Karmoudi (4e klas) op 5 februari, Jonaida El Katbani (2e klas) op 5
februari, Soumia Haddouchi (1e klas) op 6 februari, Betul Kosar (6e klas) op 8 februari, Busra Unsoy (5e klas) op 10 februari,
Samir Chennouf (1e klas) op 12 februari, Burak Altintas (1e klas) op 12 februari, Zeynep Yilmaz (2e klas) op 13 februari, Ikram
El Boutahiri (1e klas) op 16 februari, Osman Akgul (1e klas) op 16 februari, Enes Vuran (6e klas) op 24 februari, Elif Kocak (5e
klas) op 24 februari, Aysenur Deveci (3e klas) op 25 februari, Levent Mehmed Shukri (2e klas) op 25 februari, Mustafa
Ozdemir (3e klas) op 25 februari, Abdussamed Nalci (3e klas) op 25 februari, Yusuf Savasan (1e klas) op 27 februari en Fatih
Gultekin (3e klas) op 27 februari.
Mevrouw BENABDESSAMAD op 1 februari, mevrouw DEMIRCI op 8 februari, mevrouw WILMET op 17 februari en meneer
MARIEN op 18 februari.

MAART: Yousra Ikken (4e klas) op 3 maart, Saara Gizem Yildiz (6e klas) op 3 maart, Edibe Basoglu (3e klas) op 6 maart, Hafsa
Mohsin (6e klas) op 7 maart, Hawra Al Magdy (1e klas) op 7 maart, Elif Coskun (2e klas) op 8 maart, Sakina El Bouayadi (1e klas)
op 8 maart, Erva Caglar (2e klas) op 15 maart, Sumeyra Elceoglu (3e klas) op 16 maart, Sedanur Caglar (2e klas) op 21 maart,
Samet Bicer (6e klas) op 25 maart en Mihran Topbas (3e klas) op 31 maart.
Mevrouw VEKEMANS op 16 maart en meneer DE VAAL op 22 maart.
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Wiskunde-raadsels
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DR. VAMPIRE

geschreven door anoniem!

Ik (dr. Vampire) los vragen over liefde Op omdat ik zelf niet
verliefd kan Worden. Want zoals jullie al hebben Gemerkt
(aan mijn naam) ben ik een Vampier. Ik kan zelf niet verliefd
worden, Of beter gezegd, ik KAN verliefd worden, maar ik kan
nooit liefde krijgen… ook weet ik heel veel van dromen..
kom maar op met jullie vragen! ! !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vampier, ik heb u weleens zien schrijven over dat u zich ook bezig houdt met de betekenissen van
dromen en dergelijke. Wat zijn dromen eigenlijk? En waarom droom ik zo vaak van allemaal mensen
op school, en echt vreemde dingen ook, die helemaal niet echt gebeuren! Bijv. over mijn
leerkrachten, maar gewoon rare situaties in de klas en die zijn dan nooit gebeurd. Kunt u mij
misschien een beetje uitleg geven?

Liefste dromenvrager,
dit vind ik eigenlijk een erg moeilijke vraag, want ik kan zelf niet echt "uitleggen" wat dromen zijn. Dromen
zijn eigenlijk de rare beelden en geluiden die je "ziet" in je onderbewustzijn. Men beweert dat dromen
eigenlijk de gebeurtenissen in je leven verwerken. Dus het is ook erg normaal dat je bv. over school,
leerkrachten, leerlingen en andere "vertrouwde" dingen droomt, want dat zijn namelijk dingen die je dagelijks
tegenkomt. Soms hebben dromen een diepe betekenis, maar eigenlijk kan niemand weten wat die
betekenissen zijn. Soms, na het dromen, heb je zo het gevoel alsof wat je droomde echt was. Dan zou je het
liefst weer willen slapen en weer dromen, natuurlijk als wat je gedroomd had, een goede droom was. Als het
een nachtmerrie was zou ik persoonlijk niet graag terug willen slapen :D En heb jij ook ooit opgemerkt dat je
bijna nooit het begin van een droom kan herinneren? Soms is het einde ook niet meer zo "zichtbaar"... Dus je
moet je eigenlijk niet teveel druk maken om je dromen. Zelfs de wetenschappers van vandaag kunnen 'de
dromen' niet een logische verklaring geven... Ik hoop dat je hiermee wat wijzer bent geworden en ik hoop
voor je dat je nog vele leuke dromen mag dromen... :D


Slimste Dr. Vampire, ik heb onlangs een grote ruzie gehad met mijn beste vriendin. We hebben de ruzie heel snel
weer bijgelegd, omdat we eigenlijk niet zonder elkaar kunnen, maar sinds dat moment zit ik met een klein
probleempje… Ik vind nog steeds dat ik gelijk heb, en zij niet, en het zit me dwars. Wat moet ik doen? Ik ben bang dat
als ik er weer over begin, we weer ruzie krijgen, en dat is ook niet wat ik wil, maar ik WEET dat ik het bij het rechte
eind heb… Groetjes van een verward meisje

Liefste verwarde meisje,
het probleem waar je in verwikkeld bent, is inderdaad niet leuk! Het is ook goed dat jullie zo snel mogelijk het
weer bij kunnen leggen ;)
Ruzies zijn heel normaal tussen beste vriendinnen (of vrienden), ook al ben je nog zo close, er kunnen altijd
wel conflicten ontstaan. Kijk maar eens bij een broer en zus, of zus en zus, of broer en broer( of wat dan ook
:)), die zijn nog closer. Ik bedoel zij hebben hetzelfde bloed dat door de aders stroomt (ik denk niet dat er nog
iets closers is dan dat :P...). En zij maken ook de grootste ruzies! Dus je ziet dat dat doodnormaal is... En je
zegt dat je vindt dat JIJ echt echt echt gelijk hebt. Soms moet je in het leven de gebeurtenissen gewoon
accepteren en voorbij laten stromen. Het kan zijn dat jij het goed hebt en je vriendin fout. Je zegt ook dat je er
niet over wilt beginnen omdat je bang bent dat jullie weer ruzie krijgen. Nou, het beste is dat je het gewoon
laat bij wat het is. Als jullie weer eens ruzie maken, doe dat het volgende: kalmeer eerst, probeer rustig adem
te halen en je in te houden, want ik weet hoe moeilijk het is niet te protesteren en voor jezelf op te komen,
maar als jij niet reageert dan gaat de persoon voor je vanzelf proberen rustiger te worden. Probeer dus
allebei te kalmeren en als dat is gelukt probeer er dan over te praten. Zeg waarom je boos werd en vraag ook
aan haar waarom zij boos was en probeer zo te praten tot jullie het weer bijgelegd hebben. Dus eigenlijk de
grootste tip die ik je kan geven is gewoon PRATEN. Ik hoop dathet helpt en dat jullie niet meer zo vaak
ruzies gaan maken ;)
Vragen kunnen schriftelijk achtergelaten worden op het secretariaat of gemaild worden naar
dr.-vampire-helpt@hotmail.com . Deze vragen mogen ook verzonnen zijn en over ALLES gaan!
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De schoolhoroscoop
RAM (21 maart tot 20 april)
Deze maand zien de sterren voor jou dat het een gunstige tijd gaat zijn voor een investering, die je in de nabije tijd
alleen maar vruchten zal afwerpen. Het secretariaat kan een broodje kaas altijd wel waarderen.

STIER (21 april tot 20 mei)
In China is het de week van het konijn. Wees daarom extra aardig tegen elk konijn dat je tegenkomt. Wortels en
slablaadjes hebben nog nooit zo goed gesmaakt, maar probeer zeker niet te gezond te eten.

TWEELINGEN (21 mei tot 21 juni)
Mensen zullen veel verlangen van je deze maand, Tweelingen. Geef ze niks, ze zullen alleen maar meer willen.
Blauw is bovendien is niet echt je kleur de komende tijd, schrijf daarom alles in het rood om problemen te
vermijden.

KREEFT (22 juni tot 21 juli)
De maandagen lijken voor je gelukkiger dan ooit te zijn. Schrijf een brief naar je favoriete Koreaanse popster en
wie weet stuurt hij je wel een antwoord! Oefen wel eerst je Koreaans, of je Engels, wat je het meest toepasselijk
lijkt

LEEUW (22 juli tot 23 augustus)
Deze maand houd je echt niet van groentes. En ook niet echt van vroeg opstaan. En niet van school, tenminste, je
bent veel te slim om de lessen nog te volgen, zo denk je zelf. Net zoals de andere 11 maanden in het jaar.

MAAGD (24 augustus tot 23 september)
Op sommige dagen zit alles tegen, is het niet waar Maagd? We hebben een gouden tip voor je: ga eens aan de
rechterkant van de straat fietsen of neem de tram de andere kant op, wie weet wat dit voor je humeur kan doen.

WEEGSCHAAL (24 september tot 23 oktober)

Nooit eerder was de kans voor jou ZO groot als de 2e week na het verschijnen van deze schoolkrant om bovenaan
de lijst van de DW/EX-toppers van Lucerna te komen. Een voorwaarde is wel dat je heel hard studeert en altijd
oplet.

SCHORPIOEN (24 oktober tot 22 november)
Tijdens het leren van je Frans-woordjes heb je nog nooit zulke moeilijkheden gehad als deze maand. Probeer
anders eens een opstel te maken met een Spaans woordenboek, de sterren zien onbeperkte mogelijkheden voor je
als je dit probeert.

BOOGSCHUTTER (23 november tot 22 december)
Wauw, wat is het deze maand een uitdaging voor jou om uit je bed te komen, Boogschutter. Misschien moet je je
ouders overtuigen van plek te ruilen in het stapelbed met je broertje of zusje. Of wellicht proberen met je andere
been uit bed te stappen, ook een stuk beter voor je klasgenoten en leerkrachten.

STEENBOK (23 december tot 20 januari)
Je roeping denk je nu echt gevonden te hebben: je wil interieurarchitect worden! Geloof ons, de school kan het wat
minder waarderen als je tijdens het weekend elk lokaal opnieuw blijkt ingericht te hebben. Voor straf moet je een
maand lang elke dag alles kuisen.

WATERMAN (21 januari tot 19 februari)
Meer dan ooit lijk je te kunnen leren van de wijsheden van Dr. Phil. Helaas worden de afleveringen pas over een
half jaar uitgezonden. Daarnaast lijk je deze maand meer en meer te groeien. Weet je zeker dat je niet per ongeluk
de kleren van je broertje hebt aangetrokken?

VISSEN (20 februari tot 20 maart)

Je inspiratie is onbeperkt deze maand, maar helaas is de gang op de 2e verdieping geen catwalk en je
medeleerlingen niet het publiek dat je zoekt. Diep van binnen weet je echter wel dat het uniform jou beter staat
dan wie dan ook, work it!
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Wat over wetenschap
De zon
Vorige keer hebben we het gehad over licht. Nu dacht ik dat het alleen maar toepasselijk was om het
over de zon te hebben, waar wij het grootste deel van ons licht vandaan halen.
Heb je je nooit afgevraagd hoe wij zo mooi rond de zon blijven cirkelen? Waar bestaat de zon eigenlijk
uit, en waarom geeft dat zoveel licht?
Je weet dat de zwaartekracht van de aarde ons aantrekt, de zon aantrekt, de poolster aantrekt en alle
andere objecten in het universum. En dat de zon weer de aarde aantrekt. Maar als de zwaartekracht
van de zon de aarde aantrekt, dan zou je toch denken dat we langzaam in de zon zouden cirkelen? De
reden dat dat niet gebeurt, is dat telkens als we iets worden aangetrokken door de zon en dichterbij de
zon komen, neemt de snelheid van de aarde ook toe, wat ons weer iets verder van de zon brengt. Je
moet dit vergelijken met zo een U-vormig skateboard ding, waarbij je door de zwaartekracht naar
beneden wordt getrokken, maar terwijl dat gebeurd krijg je ook meer snelheid, waardoor je aan de
andere kant weer omhoog komt. En dit houdt elkaar constant in balans. We hebben hierbij wel erg
veel geluk dat we in drie dimensies leven, want de zwaartekracht zou misschien sterker zijn in meer
dimensies, wat er dus voor zou zorgen dat we in de zon zouden “spiraleren”!

De zon bestaat voor 74,9% uit waterstof en voor 23,8% uit helium, dan blijft er inderdaad nog 1,3%
over, dit bestaat uit zwaardere elementen. Hoe kan deze enorme massa dan zoveel energie geven?
Deze energie komt uit een kernfusie reactie, let op, dit is geen kern-fissie waar een atoom uit elkaar
valt en energie levert. Kernfusie zorgt ervoor dat twee atoomkernen samensmelten, waarbij heel veel
energie vrijkomt. In België hebben we diverse kern-fissie reactoren, waar dus atomen worden gesplit
en we energie uit halen, het probleem is dat hier veel vervuiling bij vrijkomt en er is uiteraard een
risico dat er een ramp zoals in Japan of Tjernobyl voorkomt. Het voordeel van kernfusie is dat er geen
radioactief afval bij vrijkomt en dat het veel meer energie levert dan kern-fissie. Nu vraag je je
natuurlijk af waarom we niet allemaal aan de kernfusie energie zitten. Het probleem is dat de nodige
techniek er nog niet is. Je moet je bedenken dat om kernfusie te maken we nog extremere toestanden
moeten maken dan dat er in de zon is (temperatuur en druk), en je kunt begrijpen dat dat niet
makkelijk is. Nu vraag je je af waarom we het zelfs nog extremer moeten maken dan op de zon. Wel,
dat is omdat de zon veel en veel groter is dan elke kernfusie centrale die we ooit zullen maken, dus op
de zon is er een veel grotere kans dat twee atomen samen komen dan in een kleine centrale op aarde,
simpelweg omdat er gewoon veel meer atomen op de zon zijn.
Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar kernfusie. Diverse internationale gemeenschappen bouwen
experimentele kernfusie-reactoren om te zien of het rendabel en veilig is om kernfusie als energiebron
te gebruiken. Ga maar eens op zoek naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Joint_European_Torus of
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Voor meer informatie over kernfusie kun je
op zoek gaan naar proton-proton fusion.
Ik heb het eerder gehad over meerdere dimensies. Wat is dat? Je kent het wel dat als de docent een
kubus op het bord tekent, dat je dan zowel een kubus als 6 vlakken kunt zien. Ga zo ook eens op zoek
naar een tesseract, dit is een 4-dimensionale kubus, en staar eens lang naar het bewegende figuur. En
als je het echt leuk vindt om hierover na te denken, lees dan ook eens het boek “Flatland” van Edwin
Abbott Abbott (zielige naam toch?).
It is not knowledge, but the act of learning, not possession but the act of getting there, which grants
the greatest enjoyment. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/carlfriedr319895.html
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Jongensinternaatpagina
Hola compañeros!
Normalmente iba a escribir este texto para el
periódico anterior pero no tenía tiempo.Mi texto
se trata de mis vacaciones.
Ya estaba en Turquía durante dos semanas
cuando el profesor Kolkiran y mi amigo Samet
venían a visitarme. Fue durante el mes de
ramadán. Era muy feliz cuando me visitaban.
Comemos en el pueblo y más tarde caminamos
por la hermosa ciudad de Turquía, Karaman.
Desgraciadamente tenían que ir a Antalya el día
siguiente para visitar a Muhsin Alp.
(Het gaat over een kort maar heel belangrijk deel
van mijn zomervakantie. Nl. dat mr. Kolkiran en
Samet mij zijn komen bezoeken in Turkije,
Karaman)
Mustafa Konus.

Het jongensinternaat blijft vanaf dit jaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school om
(anderhalf uur) te studeren. Soms komen ook andere jongens v.d. hogere jaren meedoen.
Tijdens de studies zijn er leerlingen die zich thuis voelen, dit is positief. 

Van welke leerling zouden deze voeten zijn? (stuur het antwoord naar
ismail.kolkiran@lucerna.be en maak kans op een Balisto van de kantine!)
a. Cihan Sahbaz
b. Hamdi S. Latifi
c. Samet Biçer
d. Mustafa Konus
e. Enes Vuran
f. Muhsin Alp
g. Abdulkadir Gülmez
h. Hanzala S. Latifi
i. Ensar Bilican
j. Lejs Dikic

P.S.: Deze namen zijn van leerlingen die
tot nu toe met de studie hebben
meegedaan.
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Jongensinternaatpagina – II

Wist je dat…
Abdulkadir Gulmez goed kan zingen en dansen en dat hij elke dag eens zingt of danst?
Muhsin Alp een tijdje thaibox heeft gedaan?
De ouders van Samet Bicer een Snack hebben in Mechelen met de naam “May-kebab”? (we
maken totaal geen reclame)
Hanzala Sali Latifi een blauwe band heeft bij taekwondo en nu thaiboix doet?
Mnr Kolkiran choco eet met salami? :o iiiiieeeeeeeeuuuuuuuuuuwwwwwwwww MAAR goed
kan voetballen samen met Mnr Savran?
Enes Vuran vroeger bij Anderlecht speelde en nu bij Beerschot AC? (we wensen hem heel veel
succes)
Abdulkadir Gulmez ook wel Apdul wordt genoemd en dat Muhsin Alp de bijnaam Badstuber
heeft gekregen van ons? (een echte Duits liefhebber)
Lejs Dikic nu ook op het jongensinternaat verblijft?
Dat er echt ELKE MAAR DAN OOK ELKE dag wordt gediscussieerd over het Antwerps dialect en
de andere dialecten?

De vakantiebestemming van
mnr. Kolkiran!
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Lucerna-kunst-pagina
Verborgen of bekende talenten van Lucerna-ers tentoongesteld! Als je ook
wat moois hebt, of grappigs, of wat dan ook wat je zelf hebt gemaakt, geef het af
aan het secretariaat of mail het naar anne.vandelft@lucerna.be !

Meneer Kolkiran heeft een auto
uitgevonden, die ZONDER MAZOUT kan
werken! Zie de illustratie hieronder.
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Gemaakt door Soundous Taouil (4e klas)
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KINDERFOTO-wedstrijd: welke foto hoort bij welke leerkracht?
Inzendingen kunnen gestuurd worden naar anne.vandelft@lucerna.be of op een papiertje
afgegeven worden op het secretariaat!
De deadline voor het inleveren van je antwoorden (nummer – leerkracht) is 14 december
en de winnaar wordt de week erop bekend gemaakt.
De prijs is…

een geheim pakket, speciaal samengesteld :-)
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KINDERFOTO-wedstrijd: welke foto hoort bij welke leerkracht?
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En nog wat kinderfoto’s.. van LEERLINGEN!
Herkennen jullie deze schatjes, opgegroeid tot jullie medeleerlingen ;-)?

18

En nog wat kinderfoto’s.. van LEERLINGEN!
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Raar Maar Waar

Kubra Rahime Bardakci (4e klas)

Ons hart klopt ongeveer 100 duizend keer per dag.
Kauwgom kauwen terwijl je ajuin snijdt, voorkomt het huilen.
De zwaarste gemeten menselijke hersenen wogen 2,3 kg.
Een mier kan 14 dagen onder water blijven.
Egels kunnen in water zwemmen.
Als we de lengtes van de bloedvaten in ons lichaam optellen is het dan ongeveer
150.000 km lang.
Krokodillen slikken stenen in om dieper in het water te kunnen gaan.
Een mens draait ongeveer 25 keer naar rechts en links terwijl hij slaapt.
Een mier kan een gewicht dragen dat 50 keer zwaarder is dan de mier zelf.
Om 1 kg honing te kunnen maken vliegen 30.000 bijen 20.000 km over 6 miljoen
bloemen.
Een giraf maakt zijn oren proper met zijn tong van 53 cm.
Vissen slapen met hun ogen open.
Een mens zegt ongeveer 4.800 woorden per dag.
De tong van een kameleon is 2 keer zo lang als zijn eigen lengte.
Kinderen groeien het meest tijdens de lente maanden.
In ons lichaam zijn er 70 triljoen tot 100 triljoen cellen.
Een mens valt ongeveer in 7 minuten in slaap.
Een ijsberg is ongeveer 20.000.000 ton zwaar.
De nagels op ons handen groeien 4 keer sneller dan de nagels op ons voeten.
Een haai kan tussen 100 miljoen zee druppels 1 druppel bloed ruiken/voelen.
We kunnen 7 grote zepen maken uit de vetten dat in ons lichaam zitten.
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(SCHOOL)HUMOR













Elke minuut dat je je druk maakt om je verleden, gaat af van je toekomst
Als je niet kiest, dan kies je toch, want je kiest om niet te kiezen
Het is beter om van iets alles te weten, dan van alles iets
Een scheet is niets meer dan een verdwaalde hoest
Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je hen hoort
spreken
Bezitten jullie ook allerlei handige toestellen met garantie op alle onderdelen die
niet kapot kunnen?
Het enige verschil tussen een jongen en een man is de prijs van hun speelgoed.....
Waarom angst hebben voor de toekomst.. Was het verleden dan toch zo mooi ??
Wat heeft u gemeen met uw echtgenoot ? "Wij zijn op dezelfde dag getrouwd"
Vertel eens van dat ongeluk
- Welk ongeluk?
- Je wou toch niet zeggen
dat je met dat gezicht geboren bent?
Je kunt het laten, je kunt het doen of je kunt het gewoon laten doen
Gezond verstand en gevoel voor humor zijn hetzelfde, maar in verschillend tempo.
Gevoel voor humor is gewoon gezond verstand dat danst.

Een jongen Anass ging naar z'n vader en vroeg hem:
''papa hoe zijn wij op aarde gekomen?'', z'n vader vertelde over Adam en Eva en
dat zij een gezinnetje zijn begonnen en dat zo iedereen op aarde is gekomen.
De jongen vond het een mooi verhaal, en ging naar zijn moeder om te vragen of dat klopte.
Zijn moeder zei: ''Nee, je vader weet van niks!'' We zijn op aarde gekomen doordat er
dieren op aarde waren en ook apen en die apen zijn toen in mensen verandert. De jongen
was in de war.
Hij was boos geworden omdat hij niet wist wie de waarheid sprak. Zijn vader zag
het en zei: ''Mijn zoon, waarom ben je boos?''.
De jongen vertelde wat zijn moeder antwoordde op zijn vraag en dat hij niets
snapte van dit alles.
Zijn vader zei:
'' Ja je moeder heeft ook gelijk, alleen ik had het over mijn familie en je moeder over die
van haar ''

Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?
Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?
Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?
Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
Wist je dat een slak drie jaar kan slapen?
Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?
Wist je dat meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd?
Wist je dat Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld?
Wist je dat ratten en paarden niet kunnen overgeven?
Wist je dat slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat?
Wist je dat te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib?
Wist je dat vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen?
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Waarom zijn sommige dingen zoals ze zijn?
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Wat voelt een vlinder in zijn buik als hij verliefd is?
Wat tellen schapen als ze willen slapen?
Waarom worden appartementen appartementen genoemd als ze allemaal aan elkaar
zitten?
Waarom vind je altijd maar 1 schoen langs de kant van de weg?
Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?
Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400
biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze
voelen?
Hoe zouden stoelen eruitzien als onze knieën aan de andere kant zaten?
Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt er voor dat zijn winkel niet leeg lijkt?
Hoe heten die harde plastic stukjes aan het eind van je veters?

That awkward moment when no one is laughing except you and you can't stop...
That awkward moment when you suddenly remember something really hilarious in a silent situation...
That awkward moment when you're already said "what?" three times and still have no idea
what the person said, so you just agree...
That awkward moment when you see someone waving so you wave back and then find out that they're
waving at someone behind you...

Dag allemaal,
mijn naam is Ameliah, ik zit in 1 TalenB
en ik weet 10 feiten over je:
1. Je bent een jongen of meisje.
2. Je leest dit.
3. Je zegt in jezelf: ''jaaa, dat weet ik ook wel!''
5. Je weet niet dat ik net 4 oversloeg.
6. Je kijkt terug naar 3 en 5.
7. Je kan de letter M niet uitspreken zonder dat je lippen elkaar raken.
8. Je probeert het.
9. Je lacht of glimlacht.
10. Je vond dit best wel leuk.
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Foto’s van de maand
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Top 10

door Mihran Topbas (3e klas)

Grootste steden ter wereld
1 Shanghai – China
15.9 miljoen inw.

2 Bombay – India
13.9 miljoen inw.

3 Karachi – Pakistan 4 Istanboel – Turkije
5 Delhi – India
12.8 miljoen inw. 12.6 miljoen inw.
12.3 miljoen inw.

6 Buenos Aires–Argentinië 7 Manilla–Filippijnen
12.2 miljoen inw.

11.2 miljoen inw.

8 Moskou – Rusland
10.5 miljoen inw.

9 Dhaka – Bangladesh 10 Sao Paulo – Brazilië
10.5 miljoen inw.

10.3 miljoen inw.

Langste bruggen ter wereld
10.Seven Mile Bridge 9.San Mateo-Hayward Brug 8.Confederation Brug 7. Rio-Nitero brug 6. Penang Brug
10.9 km

Amerika

11.2 km

Amerika

12.9 km

Canada

13.3 km Brazilië

13.5 km Maleisië

5. Vasco da Gama Brug 4. Chesapeake Bay Brug

3. King Fahd 2. Donghai Brug 1. Lake Pontchartrain

17.2 km

25 km Mali

Portugal

24.1 km

Amerika

32.5 km China

38.4 km Amerika
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Nasreddin hodja

door mnr. Kolkiran

Nasreddin Hodja ging eens bij iemand op bezoek die bekend stond om zijn gierigheid.
De man bood de hodja een schotel met honing en oud, uitgedroogd brood aan.
Het lukte de hodja niet om het brood te bijten, waarop hij het brood boos naast zich neerlegde en de
honing met een lepel begon te eten.
De gierige man keek hem verbaasd aan en zei:
“Hodja, als je de honing zonder brood eet, dan brandt het van binnen...”
De hodja deed alsof hij niet hoorde, at het hele bord leeg waarna hij zei:
“Allah weet wie van binnen brandt...”

Lucerna in the World
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Lucerna-nieuws

Meneer Smulders en zijn haar
Ik en een klasgenoot van mij hebben een heel lesuur geteld hoeveel keer mnr. Smulders zijn haar
achter zijn oren doet.
Aan het einde van de lesuur heeft mnr. Smulders het 41 keer gedaan.
Alvast bedankt mnr. Smulders.
Anoniem

‘t Is vorig jaar gebeurt. Voordat we
onze auto gingen verkopen , heeft
mijn broer foto's genomen van onze
auto. Toevallig was Mnr. Erdogan in
onze straat , en nu staat hij ook op
die foto’s. Ik was eens op de laptop
en ik verveelde me , ik keek naar alle
foto’s. Toen ik hem zag, was ik efkes
in schok van "huh , wat doet hij in
onze straat ?" Nadien heb ik deze
foto aan mijn vrienden gestuurd,
en we hebben besloten om ze aan
de schoolkrant door te sturen.
Omdat hij ons vaak lastig valt willen
we deze foto op 't schoolkrant.
Ik hoop dat hij niet boos zal worden.
Betul Ogut

4ECO
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Vragenrubriek

by Bob en Gary :D

Welke saus verkies jij bij je frieten?
Kevser uit 1TALa:
Look!
Ebru uit 1TALb:
Ketchup!

Moena uit 2TAL:
Samourai - mayonaise

Jaylan uit 1TAB-Wet:
Look

Cemile uit 3LAT:
Mammout…

Help jij thuis mee?
Osman uit 1TALa:

Soms help ik mijn moeder met stofzuigen en met het
dekken van de tafel.

Semanur uit 3HW:
Ja, ik hel;p met de afwas, opruimen,
eigenlijk met alles een beetje.
Yigit uit 3LAT:
Ik help met:

Beyza uit 2WET:

tafel dekken,

Nee, alleen als mijn

kamer opruimen

ouders beginnen te

en heel soms de vaatwas.

roepen.
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STRAATVOETBAL! (GEORGANISEERD DOOR MNR. KAYA)
REEKS 1
PLOEGEN
1

LUCERNAPROFS

2

KNOCK-OUT TEAM

3

FC OSMANLISPOR

4

REAL MADRID

5

LUCERNABOYS

6

FC LUCERNA

7

IMMORTALS

8

BARCA

25/09
25/09
25/09
02/10
02/10
02/10
09/10
09/10
09/10
16/10
16/10
16/10
23/10
23/10
23/10
06/11
06/11
06/11
13/11
13/11
13/11

BURAK ALTINTAS, YUNUS ACIKEL, SAMIR
CHENNOUF, SERKAN AKPINAR, RIFAT BAYSAL
ENEZ ILGIN, BURAK ILGIN, MUHAMMED KOZAN,
MUSTAFA KAYIKCI
YUSUF SAVASAN, ENSAR ANAZ, MEHMET AKIF
ERDEM, OSMAN AKGUL
IBRAHIM DUYSAK, ENES SERT, ERSIN YILMAZ,
OMER AYDOGAN
KERIM TARIK PINAR, RIDVAN DENIZOGLU, SERKAN
AKPINAR
NAOUAL EL MAHAOUI,MAROUA OUISSA, EDA KAZAZ,
SEFER KORKMAZ
YUSUF GILIC, LEVENT SHUKRI, MEHMET BULUT,
GOKHAN OZTURK
SOULAIMANE TAOUIL, MUSAFA OZDEMIR, FATIH
CAKMAK, AHMET KOSAR

LUCERNAPROFS
FC OSMANLISPOR
FC LUCERNA
REAL MADRID
KNOCK-OUT TEAM
FC OSMANLISPOR
LUCERNAPROFS
IMMORTALS
KNOCK-OUT TEAM
REAL MADRID
LUCERNAPROFS
KNOCK-OUT TEAM
LUCERNAPROFS
FC OSMANLISPOR
REAL MADRID
KNOCK-OUT TEAM
LUCERNAPROFS
REAL MADRID
LUCERNABOYS
FC OSMANLISPOR
LUCERNABOYS

-

KNOCK-OUT TEAM
IMMORTALS
BARCA
LUCERNABOYS
IMMORTALS
FC LUCERNA
LUCERNABOYS
BARCA
FC OSMANLISPOR
FC LUCERNA
IMMORTALS
LUCERNABOYS
FC LUCERNA
BARCA
IMMORTALS
FC LUCERNA
FC OSMANLISPOR
BARCA
FC LUCERNA
REAL MADRID
IMMORTALS

0 -1
2-1
0-2
2-1
2–0
4-0
0-3
3-1
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20/11
20/11
20/11
27/11
27/11
27/11
27/11

KNOCK-OUT TEAM
FC OSMANLISPOR
FC LUCERNA
KNOCK-OUT TEAM
LUCERNABOYS
LUCERNAPROFS
LUCERNAPROFS

-

BARCA
LUCERNABOYS
IMMORTALS
REAL MADRID
BARCA
REAL MADRID
BARCA

REEKS 2
PLOEGEN
1 GALATASARAY

2

FC TURKUAZ

3

MASTERS

4

SINT AMANDS

5

ENSAR & CO
20/09
20/09
27/09
27/09
04/10
04/10
11/10
11/10
19/10
19/10

MR SAVRAN, MR KOLKIRAN, MR SMULDERS, MR
VAN GOETHEM, MR VAN DEN BRANDE, MEVR
STORMS
SAAD TUJGANI, ALPASLAN ANAZ, FETHULLAH
CAKMAK
MR KAYA, MR DE VAAL, MR ERDOGAN, MR GOL,
MR GUNAL, MR VAN DEN EYNDE
ABDULKADIR GULMEZ, ABDUSSAMED NALCI,
CEMAL YILDIRIM
ENSAR BILICAN, ERKAN AYDEMIR, AHMET GOKER,
LEJS DIKIC

GALATASARAY
FC TURKUAZ
MASTERS
GALATASARAY
SINT AMANDS
FC TURKUAZ
GALATASARAY
FC TURKUAZ
MASTERS
GALATASARAY

-

ENSAR & CO
SINT AMANDS
ENSAR & CO
FC TURKUAZ
ENSAR & CO
MASTERS
SINT AMANDS
ENSAR & CO
SINT AMANDS
MASTERS

4-3
4-1
1-0
3-3
3-4
1-2
2–1
3–3
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TUSSENSTAND!
PLOEG

AANTAL WEDSTRIJDEN

AANTAL PUNTEN

KNOCK OUTS

3

9

FC OSMANLISPOR

3

6

BARCA

2

6

REAL MADRID

1

3

LUCERNAPROFS

1

0

FC LUCERNA

2

0

IMMORTALS

3

0

LUCERNABOYS

1

0

PLOEG

AANTAL WEDSTRIJDEN

AANTAL PUNTEN

MASTERS

3

7

GALATASARAY

2

4

FC TURKUAZ

4

4

ENSAR & CO

4

3

SINT AMANDS

3

1

GEZOCHT: NIEUWE FOTO’S VOOR DE
VOLGENDE SCHOOLKRANT EN VERBETERINGEN
VAN DE SCORES / TEAMLEDEN! 
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Het leven in de bus

-

by Remziye Gulmez & Sena Kosar

Hallo Lucerna leerling =)
Ik weet het zeker als jullie dit gaan lezen dat jullie zeker en vast met de schoolbus willen komen naar
school...
Maar spijtig (pech) de eer is aan ons .. de leerlingen van Sint-Amands, Bornem en Willebroek!!!
(((en de leerlingen die normaal met de bus komen maar die toch naar internaat gaan ... tzzzz Esra K.,
Betul K., Rabia Y., Ensar B., Abdulkadir G. Jullie weten niet wat jullie allemaal missen !!! Ga maar naar
internaat =) )))

WAT MAAKT HET JUIST ZO LEUK IN DE BUS?
Nou eigenlijk alles en iedereen...
Het belangrijkste: de sfeer!!! Vooraan is het zo leuk in de bus met mij (Remziye Gulmez.. zusje van
Abdulkadir..=))
Maar ik denk toch dat het overal in de bus een beetje leuk is..
Maar, even serieus vooraan zitten ik (Remziye), Sena Kosar en Mukremin Cebeci (de chauffeur).
De chauffeur is superleuk en grappig, hij is de buurman van Sena , dus ze zijn redelijk goede vrienden en
ze kan goed met zijn zoons omgaan, wat eigenlijk een beetje raar is =)
Mukremin Cebeci heeft mij ook graag ze, ah jah, wie heeft mij nu niet graag =)
Wij drie geven redelijk veel commentaar op redelijk veel mensen (vooral Sena).
Mukremin Cebeci is de meest speciale chauffeur, want hij kan zoveel dingen tegelijkertijd:
rijden, telefoneren, heel onverwacht remmen, drinken (Icetea Lipton zero), en heel bekend:
claxonneren....=)
Jaah, veel leerlingen die na school op de tram wachten weten dat al =)
hahah, jullie zijn dan zo grappig als jullie schreeuwen van de schrik XD
Oke, dan hebben we in het midden van de bus de meisjes (de nieuwe leerlingen),
ze zijn een stuk stiller dan wij, maar dat komt nog wel!!
Daarachter zitten Anisa en Mucella, zij zijn de oudste van de bus, ze gaan naar het 6de jaar, ik denk
dat ze de bus al beu zijn.
Niet dat het saai is ofzo!!! Gewoon oude mensen houden van rust en stilte, en dat is dus niet het geval in
onze bus =)
En helemaal achteraan in de bus zitten ''DE JONGENS''.
Ze zijn superwild, ze vechten zonder enige reden =s
en ze eten veel

, echt heel veel, precies dat ze nog nooit eten hebben gezien =)
Maar ze kunnen wel goed delen (met hun eten=))

DAILY ROUTINES!!!


leerlingen die naar de ruit staren terwijl ze muziek luisteren
 leerlingen die chips eten (natuurlijk Lays)
 leerlingen die het 1ste jaar helpen met hun huiswerk
 jongens die zonder enige reden vechten
 huilende leerlingen die zijn gepest door Abdussamed, Cemal of Ahmed
 stom naar de voorruit starende leerlingen omdat ze niks meer te zeggen hebben
 muziek luisteren op de radio en dan samen zingen
 ruzie tussen jongens en meisjes !!!!! (gebeurt elke dag )
 zagen bij de chauffeur omdat de chips op zijn, en dat hij nieuwe moet kopen!!
 klagen dat we altijd keilaat thuis komen en daarom dat we niet naar school willen gaan
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WIST JE DAT??? .....


Mukremin Cebeci een kleindochter heeft gekregen, genaamd Eslemnur, en dat hij dus een opa is
 Sena de beste vriendin is van Mukremin Cebeci

Abdussamed Nalci vindt dat hij op Zain Malik lijkt
 elke dag iemand van de familie Kosar zegt : ''De Bilican's weer!!!''
 iedereen in de bus FB haat maar dat Ridvan toch durft te zeggen: ''Wij zijn de beste!!''
 huilende kinderen worden gepest door Abdussamed en Cemal
 als we in Willebroek komen het superhard stinkt (door de vaart) en dan de Willebroekers zeggen
dat het hier geen Willebroek is =))
 Hasan de kleinste en de fijnste van school is =)
 de bijnaam van Mukremin Cebeci '' MUKO'' is
 er 2 leerlingen (meisjes natuurlijk) in de Tablet-klas zitten!!
 als niemand zegt dat het te koud is hij (Muko) nooit de verwarming aan doet,
zelfs als het vriest =)

P.S.: Op donderdag 20 sept moesten alle leerlingen (buskindjes) naar het secretariaat gaan van mevr.
Van Delft.
Terwijl Mr. Hasbal alleen maar de namen van de leerlingen die met de bus komen nodig had, heeft mvr
Van Delft de leerlingen uit de klassen gehaald, en we waren daar zomaar aan het staan =)
Dus stonden wij daar stomverbaasd naar mvr. Van Delft te kijken =) XD
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Eenmalige GROTE special!

Hoofdredacteur: Büsra Daldal
Redacteurs:

Esra Kosar
Rabia Yener
Cemile Sen
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Nieuw Logo!
Ondertussen weet iedereen wel dat het meisjesinternaat vroeger een klooster was. Een klooster is een
gebouw dat dient tot huisvesting van een groep mannen of vrouwen, vaak monniken of monialen
genoemd, die zich uit de wereld heeft teruggetrokken om een godsdienstig leven te leiden. Dus na
jarenlang rust en vrede is er in dit gebouw vanaf de komst van de Lucerna meisjes drastische
veranderingen gekomen. Deze meisjes breken het kot af! Ondanks al deze verschillen is er één ding
blijven voortbestaan: namelijk de naam, Moeder Maria meisjesinternaat. Deze naam is te danken aan
het groot beeld van Moeder Maria aan de voorgevel van het internaat. Hoewel dit standbeeld een
typerend kenmerk is voor het internaat, vonden we een eigen logo noodzakelijk. Dit is dan ook de
introductie van onze kersverse logo!

Enquête over school
Deze enquête werd afgenomen op het internaat, de meest originele en creatieve antwoorden wouden
we met jullie meedelen.
Wat gebeurt er volgens jou in de lerarenkamer?
- Ze spelen tikkertje en degene die verliest moet alle toetsen verbeteren.
- Er wordt gepraat over “komen eten”.
- De leerkrachten hebben het over hoe goed de meisjes van het internaat zijn.
Waarvoor dient een agenda?
- Dat is een zeer belangrijk officieel document, waar moeten ze anders de nota’s noteren?
- Een lijst van martelingen tegen de volgende dag.
- Wat is een agenda?!
Twee leerlingen hebben op een toets dezelfde fouten gemaakt, hoe zou dat komen?
-

Nooit gehoord van telepathie???
Dat is normaal want ze hebben dezelfde leerkracht.
De leerkracht zal het ze verkeerd aangeleerd hebben! Wat anders?
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Hoe zou jij het woord ‘school’ definiëren?
- School is de helft van je leven, maar het bepaalt ook de andere helft.
- DE REDEN waarom leerlingen op jonge leeftijd haaruitval krijgen.
- Instelling waar de ouders hun kinderen heen sturen omdat ze geen oppas kunnen vinden.
Waarom wordt er van jou verwacht dat je een verbetering maakt van je toets waarop je gebuisd was?
- Om te pesten
- Bezigheidstherapie
- Om aan te tonen hoe dom je was
Alle woorden die beginnen met ‘on’ zijn negatief bv. Onnodig, ongemakkelijk. Kan jij ook een
voorbeeld geven?
- Onderwijzer
- Ontbinden in factoren
- Ontbijt
- Onderhoudswerkzaamheden
Wat versta jij onder de uitdrukking ‘Eerlijk duurt het langst’?
-

Als ik afkijk ben ik snel klaar, maar als ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig.
Het wordt met een lange ‘ij’ geschreven dus duurt het lang.

In den beginne…
Een nieuw schooljaar brengt veel dingen met zich mee… Dit geldt natuurlijk ook voor het
meisjesinternaat! Nieuwe leerlingen, nieuwe directeur en splinternieuwe voornemens. Zo zullen
bijvoorbeeld alle meisjes van het internaat streven naar goede resultaten en hun schooljaar met vrucht
beëindigen.
Maar naast dit alles willen we op het internaat iets onvergetelijks doen, iets dat jaren lang zal duren, iets
nieuws, speciaals en creatiefs…
Het duurde niet lang. Na een maand hard werken is onze multifunctionele recreatieruimte klaar voor
gebruik. De grote kelder van het meisjesinternaat is nu een gezellige ruimte die we in 6 aparte stukken
hebben gedeeld: een rustgevende lees hoek, een super toffe game-zone waar we Wii en PS3 hebben, de
cinemazaal van je leven, een kicker tafel, een leuk café en voor de sportieve studenten een sportruimte.
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Zonder enige steun van buitenaf hebben de leerlingen met eigen mogelijkheden deze ruimte ontworpen.
Zo’n leuke ruimte verdient dan ook een openingsceremonie. Dit gebeurde op 07/10/2012 waarbij de
organisatorische adjunct directeur meneer Savaşan, de leerlingenbegeleidster mevrouw Demirci en de
ouders van alle leerlingen werden uitgenodigd. Na een gezellig etentje hebben we onze gasten de ruimte
laten verkennen. Uiteraard stonden onze gasten versteld van wat onze studenten hebben gedaan.
Iedereen was apetrots op onze meisjes.
Hopelijk zullen we nog vele dagen doorbrengen met z’n allen op het internaat. Het zal een

onvergetelijk jaar worden.

36

De cinemazaal

Leeshoek
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Dagindeling op het internaat
16 h

Aankomst internaat

16.00-17.00 h

Rustpauze

17.00

Avondmaal

17.30-18.30

Studie 1

18.30-19.00

Rustpauze

19.00-19.30

Media/Nieuws

19.30-20.45

Studie 2

20.45-21.00

Rustpauze

21.00-22.00

Thee-uurtje

22.00-23.00

Rustpauze

23.00

Slaapwel

Huisregels Basement
Bij de basement is een avondje film een avondje ‘uitgaan’. We vinden het belangrijk dat
iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de
volgende punten.
1. Toegang alleen met geldig toegangsbewijs
2. Zaal- en stoelinformatie op uw kaartje is bepalend voor uw zitplaats
3. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
4. Het nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan.
5. Hinderlijk gedrag of agressie wordt niet geaccepteerd.
6. Opname apparatuur is niet toegestaan.
7. Roken is verboden.
Wij wensen u een prettige voorstelling!
INTERNAAT BEGELEIDERS
MOEDER MARIA MEISJESINTERNAAT
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Een multicultureel meisjesinternaat
Ons meisjesinternaat, die in Deurne gelegen is, telt 10 meisjes. Maar wat deze meisjes zo bijzonder
maakt is het feit dat elk meisje van een andere stad van België komt. We hebben meisjes van Gent, Zele,
Genk, Brussel, Antwerpen, Willebroek en Sint-Amands. Uiteraard hebben ze in een groep de stad
Antwerpen gaan verkennen waar ze naar school gaan.
*Het internaat zorgt ervoor dat onze meisjes niet hoeven te pendelen van hun huis naar school. Het
biedt hen de mogelijkheid om sneller op school te geraken.

Party time!!!

16 september, Kübra Avci jarig!!!
Er verwachte een Big Party voor haar…
Laat in de avond riepen we haar naar ‘The Basement’ , lichten gedoofd…
Un, deux, trois ( voor onze Brusselaar) ennnnnnnnnnnn – BON ANNIVERSAIRE!!!
Kaartjes, cadeautjes, ze was heel erg verrast 
Hopla onze koor was weer begonnen; zingen in het Frans (Seda) de andere in het Engels (Esra),
Nederlands (Cemile), Turks (Ebru),
Japans ( Iman).
Uiteraard een prachtige
recreatiezaal, zorgde voor een
perfecte ambiance! Één voor één
begon ze de kaarsen uit te blazen.
Let’s get this party started 
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Eddet Gheurtt…
…dat Cemile Șen de hoofdprijs te pakken kreeg bij de Junior Journalistenwedstrijd over heel
Vlaanderen?
…dat Seda Saygın moeilijkheden had met het dragen van een theepot terwijl later bleek dat het
leeg was?
…dat het meisjesinternaat 10 kilo courgettes kreeg in plaats van komkommers??? En dat ze elke
week opnieuw courgetten toegediend krijgen?
…dat Betül Kosar ; viool, gitaar, piano, saz, blokfluit en rietfluit kan bespelen? En dat ze een
indrukwekkende stem heeft?
…dat de helft van de meisjes op het internaat verborgen zangtalenten hebben?
…dat Büsra zot is op ps3 spelletjes? En dat ze in 3 weken tijd het spel ‘Rayman’ helemaal heeft
uitgespeeld?
…dat Kübra Avci beter gekend met haar artiesten naam Adele, elke avond een spectaculair
concert geeft, waarna iedereen in tranen uitbarst?
…dat Betül elke avond plezier beleeft als ze Büsra kan verslaan bij kussengevecht? Maar dat
Büsra haar niet wil kwetsen? = VRIENDSCHAP!! 
…dat Seda Saygın leunde tegen een denkbeeldig raam aan de tramhalte, en dat ze achterover
viel?
…dat onze logo een alliteratie bevat? nl. Moeder Maria Meisjesinternaat. (Zie handboek
Nederlands 5aso)
…dat 83,3333% van de internaatmeisjes een leeuwin is (supporter van Galatasaray)?
…dat er elke vrijdag tijdens het verblijfweekend een filmavond wordt georganiseerd in de
interpolis?
…dat Büsra gefascineerd is door revoluties? nl. de Franse revolutie, de Russische revolutie, de
Amerikaanse revolutie en nu nog eens de Bobbejaanlandse revolutie.
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Uitstappen
Wat als het meisjesinternaat naar Bobbejaanland gaat?
-

Ze missen de trein
Ze pakken nog de verkeerde trein, nl. de L trein
Dan geraken ze nog verdwaald
En dan vragen ze ten slotte de weg aan een onbekende die niet eens Nederlands kan
spreken.
Een gezond mens in een gezond lichaam dus een goed nachtje doorslapen was een must voordat
we konden beginnen aan deze lange dag. Alles verliep zoals het moest (dit was duidelijk te lezen
van de gezichten van de meisjes). Mevrouw Bingöl (organisator van het uitstapje) zorgde ervoor
dat alles op tijd gebeurde, maar dit duurde niet lang. Zoals eerder vermeldt ging alles fout. Dit
hinderde het plezier maken zeker niet, het werd nog leuker. Na vele inspanningen zijn we er
geraakt. Eenmaal aangekomen zijn we er direct ingesprongen: attracties, attracties, attracties
. En natuurlijk foto’s nemen van alles wat we doen. Aan elke attractie waren er urenlang rijen
en spijtig van het weer, want we waren half bevroren. Toch was het de moeite waard…
En plots werd Esra wakker!
De spannende dag moest nog pas beginnen… Uiteindelijk was het niet zoals Esra had verwacht,
behalve dan dat het echt wel leuk was. Danku mevrouw Bingöl voor deze adrenaline volle dag.
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Wordt Vervolgd…
Met dank aan onze lieve, nieuwe, intellectuele, internaatdirecteur mevrouw Bingöl…
*PS: Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie altijd terecht komen bij de hoofdredacteur: nl.
Büsra Daldal

Het meisjesinternaat zal een vaste nieuwe rubriek in de schoolkrant blijven schrijven!
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Recept
De beroemde aardappelwafels van mnr. Savran (P.S.: ze zijn ECHT heel lekker en al zo
populair onder het personeel dat hij het recept heeft doorgestuurd naar het voltallige
leerkrachtenteam EN het natuurlijk met veel trots in de schoolkrant wel wil presenteren).

Aardappelwafels
°
°
°
°
°
°
°
°

1 kg. aardappelen
1 kg. zelfrijzende bloem
800 g. suiker
2 pakjes vanillesuiker
1,5 pakje vanillebloem (pudding)
500 gr. boter
5 eieren
een tas olie

De aardappelen koken zonder zout
en pureren. De boter zacht maken
en samen met de suiker,
vanillesuiker en vanillebloem bij de
aardappelen doen. Dan de bloem
bijvoegen en daarna de hele eieren
en de olie.
DE AARDAPPELWAFELS IN ACTIE OP DE
WISKUNDEQUIZ


DE HAMSTERHERO!
Op dit donderdag 18 oktober heeft Muhsin Alp (6e
klas) de verloren schoolhamster teruggevonden..
Joepie! 
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Wiskundequiz @ Lucerna

1e ronde zaterdag 13 oktober

De Vlaamse Olympiade Vereniging organiseerde op zaterdag 13 oktober 2012 in heel Vlaanderen,
waaronder in verschillende vestiging van het Lucernacollege (Antwerpen, Brussel, Genk en Gent) de
voorrondes van de grote Wiskundequiz. Nieuw dit jaar was dat door het enorme aantal inschrijvingen
Gent zelfs 2 wedstrijdlocaties had. Ook waren er 2 wedstrijdlocaties in West-Vlaanderen, dus met een
totaal van 7 plaatsen van de Wiskundequiz groeit de wedstrijd elk jaar wordt de opkomst steeds groter!
De Wiskundequiz is bedoeld voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar van basisscholen uit heel
Vlaanderen, die een affiniteit met en talent voor wiskunde hebben. De Vlaamse Olympiade Vereniging
heeft ook alle basisscholen aangeschreven om deel te nemen. Uiteindelijk zijn er prachtige prijzen te
winnen in de finale, die plaatsvindt op 10 november 2012. Dit schooljaar is het al de zesde editie van de
Wiskundequiz, die dus begonnen is geweest in 2008. Ook een dikke proficiat gewenst aan de 20
leerlingen die de reis naar Istanbul gewonnen hebben (elke deelnemer had kans op deze prijs en deze is
al voor de eerste ronde verloot geweest)!
Het Lucernacollege is de hoofdpartner van de Wiskundequiz en probeert zo de wiskundeliefhebbers
samen te brengen, alsook hen alvast een kleine kennis te laten maken met het secundair onderwijs. De
ouders en andere familieleden waren natuurlijk eveneens van harte welkom en onze school verzorgde
naast eten en drinken ook leeshoeken, rustruimtes en familiespellen om ook voor hen de tijd aangenamer
te maken deze zaterdag. Alles draaide deze zaterdag dus om kennis(uitbreiding), gezamenlijkheid en
gezelligheid. De gehele organisatie is vlekkeloos verlopen, met grote dank aan het aanwezige
personeelsteam!
De Wiskundequiz is een initiatief dat enthousiast gesteund wordt door de overheid, meerdere malen op de
finales in Brussel zijn ministers van o.a. Onderwijs aanwezig geweest. Het is dus een leerrijk en
waardevol evenement. De ‘eyecatcher’ was onze i-Padklas, waarin het onderwijs van de toekomst (op
Lucerna) gepresenteerd werd.
Voor deelnemers (in het bijzonder die hebben deelgenomen aan Lucerna Antwerpen): de uitslagen
worden binnen een aantal weken bekend gemaakt op www.wiskundequiz.be . Finalisten die zich 2

weken na de finaledatum inschrijven in onze iPad-klas voor volgend schooljaar, krijgen hun
iPad van Lucerna! Deze inschrijvingen kunnen de finaledag zelf gedaan worden op Lucerna
Antwerpen, of tot ten laatste 24 november via e-mail
(secretariaat.antwerpen@lucernacollege.be) of telefonisch (03 677 15 61) nog aangevraagd
worden.
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Democratiedag
Het doeleinde van Democratiedag (dit jaar op 8 oktober 2012 gevierd) is onze leerlingen ‘bewust’ te
maken van de wereld, en met name van de mensen die het minder goed hebben dan wij in België. De
activiteiten die de school georganiseerd zijn altijd zeer divers en altijd educatief van aard, het zet aan tot
nadenken. Democratie en vrijheid zijn geen vanzelfsprekendheden, net zomin als het besef dat elk mens
gelijk is. Lucerna probeert, mede door Democratiedag, om haar leerlingen te laten groeien tot goede,
respectvolle en medelevende mensen, die weten waar ze vandaan komen en weten waar ze naartoe
willen.

1e graad
Voor de leerlingen van de 1e en 2e klassen waren er 3 activiteiten op school georganiseerd: een
creatieve workshop, een informatieve workshop en educatieve spelletjes, allemaal rond het
thema ‘democratie’ Enkele woorden van de leerlingen:

Na de middag hadden we de derde workshop; spelletjes rond democratie! We waren zeer
enthousiast want de vorige workshops waren heel leuk. Het spelletje was een soort kwartet
waar je vragen over democratie had die je na het spel in een tabel moest antwoorden, als
volgt: een lang klasgesprek. Bij de meeste groepen was het spannend, bij sommige minder
maar toch was het heel leuk. Nog een democratiedag? Wie neen?
- Marya Sarrouj 1LAT
Maandag was een heel leuke dag, we hebben allerlei dingen gedaan rond kinderrechten.
Het 2de lesuur was supertof, we hebben veel gedaan met meneer Savran. Bv: activiteiten rond
kinderrechten, en een paar filmpjes gezien en de kinderrechten besproken, een tenslotte een quiz.
Het was echt een heel leuke dag, jullie moesten er bij zijn!!!!!!!!!

- Maroua Ouissa 1TALa

Vandaag hebben we het eerste lesuur over de wetten gesproken. We mochten onze fantasie
gebruiken om zelf wetten te verzinnen, bv. 'in de plaats van fabrieken klerenwinkels zetten' of
'alles op de wereld is gratis'. Toen moesten we de leukste wet uitkiezen en daar een tekening
van maken. De beste tekening gaan ze ophangen. Ik vond het eerste lesuur heel leuk!
Merve Kosar 1TALa
Het was een leuke dag. Bij het kinderrechten bij meneer Savran mochten we een toneeltje doen en dat
toneeltje was het grappigste, want de jongens hebben echt laten zien wat kinderrechten zijn, maar ook de
meisjes natuurlijk zoals ik en nog andere, het was de beste dans ooit bijna. =) En het was ook een heel
leuk met mevr. Al Marchohi =) en nog veel anderen zoals mnr. Erdogan. Hij was ook heel grappig en onze
klasgenoten ook van klas 1A/Talen en 1A/Latijn. Iedereen begon te lachen met meneer Erdogan en met
Osman enz..... het was de beste dag ooit? =)
Ummugulsum Halici 1LAT
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Democratiedag (2e graad)
De leerlingen van de 2e graad zijn in de ochtend op uitstap naar het Provinciehuis te Antwerpen
gegaan. In de namiddag waren er 5 verschillende activiteiten: een vluchteling kwam zijn verhaal doen
en ontroerde iedereen (met dank aan Multi Mondo); er was een inleefspel rond ongelijkheid (met
dank aan ‘School zonder Racisme’); een andere groep kreeg een introductie rond mensenhandel (met
behulp van Oasis België), de vierde klas heeft een quiz gelijkend op de ‘Slimste mens ter wereld’
gespeeld en tot slot was er een educatief spel voor de laatste groep leerlingen.
Eveneens een kort verslagje van een leerling:

Zoals jullie weten zijn we maandag 08-10-2012 naar het Provinciehuis gegaan.
e

e

We hebben een bezoek gebracht met de leerlingen van het 3 en 4 jaar.
We hebben o.a. een debat gehouden en we zaten op de plaatsen van raadsleden. We hebben
verschillende onderwerpen behandeld zoals parkeerplaatsen aanleggen, zwembaden en grote parkings
openen.
Er werden heel veel argumenten gegeven zodat we uiteindelijk konden stemmen.
Dus we zaten voor het eerst op de plaatsen van de raadsleden. Het was interessant om zo een debat te
e

houden, met de leerlingen van de 2 graad.
We waren verdeeld in verschillende kleuren namelijk bruin, rood, blauw, oranje en groen en zaten in
groepen.
De verschillende kleuren houden verschillende partijen in zoals blauw = open VLD, rood = s.pa, oranje =
Cd&v en bruin = Vlaams Belang.
3Handel en 3Economie/HW hadden de kleur bruin en waren in de plaats van het Vlaams Belang.
e

De voorzitter was uiteraard Azzeddine van het 4 middelbaar. De Gedeputeerden waren Ensar, Lejs en
Nassira. De gouverneur was Cathy Bex die de provincie leidt.

Toen we klaar waren met ons debat, kregen we op
het einde van de dag een drankje.
Het was een aangename dag =)
Ferhunde Halici – 3HAN
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Democratiedag (3e graad)
De hogere jaren zijn voor Democratiedag een hele dag naar Brussel gegaan ,waar door onze
leerkrachten een educatieve zoektocht door de Europese wijk, een bezoek aan het BELvue!-museum en
aan het Federaal Parlement of Europees Parlement (Parlamentarium) geregeld waren. Hieronder is een
verslag geschreven door een van de leerlingen!
Uitstap Democratiedag – door Muhsin Alp (6ECW)
Eerst en vooral was het een leuke reis waar we veel hebben bijgeleerd. Het was wel vermoeiend om zo
lang te stappen maar het was de moeite wel waard.
Het BELvue museum was zeker de moeite waard, het was erg leuk dat we zelf mochten gidsen in het
museum. We hebben alles zelf moeten voorbereiden en dat heeft ervoor gezorgd dat we alles goed
begrepen. We weten nu veel meer over de geschiedenis van België. Het was dus een goede inleiding
voor de lessen geschiedenis. De lessen geschiedenis zullen vanaf nu duidelijker en interessanter
worden. Het was wel spijtig dat de 2 groepen uit elkaar waren. De opdrachten waren zeker interessant
maar het kon wel beter georganiseerd worden. Toen we onze uitleg gaven in het BELvue museum
speelde de radio, dit zorgde voor ongemak en chaos. Maar toch heeft iedereen ervan genoten.
De pauze was ook geslaagd
maar het kon natuurlijk een
beetje langer zijn want we
hebben niet echt veel kunnen doen.
Het was ook erg leuk om te gaan
naar het parlement en senaat.
Daar mochten we op de zetels
zitten van belangrijke politici.
We werden veel uitleg
toegediend over de werking en
de geschiedenis van de senaat.
We hebben de verschillende
kamers gezien waar de politici
samenkomen voor een vergadering.
Het is natuurlijk interessant om
de kamers te zien die we anders
alleen op tv zagen.
De busreis was wel leuk maar spijtig dat we geen muziek mochten luisteren.
Het was dus in het algemeen een geslaagde schooluitstap waar we veel hebben bijgeleerd en plezier
beleefd.
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Kebabverkoop op LCA!
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De lichtgevende planeet:Venus

Kubra Bardakci (4LAT)

's Nachts kunnen we allerlei sterren zien als we de hemel bekijken. Sterren zoals de Kleine beer en de Grote
beer kent iedereen wel. Maar wist je ook dat we sommige planeten met blote ogen konden zien?
Uit de onderzoeken van NASA is het ons bekend dat je sommige planeten vanuit Aarde kunt bekijken. Eén van
die planeten is Venus.
Planeet Venus is één van de meest
lichtweerkaatsende objecten in de
hemel. Venus geeft zoveel licht
omdat ze voor 75% het zonlicht
weerkaatst (dit betekent
uiteraard niet dat Venus 75% van
het zonlicht weerkaatst, wel dat
75% van het zonlicht *dat op
Venus valt* weerkaatst wordt) en
ook omdat ze heel dichtbij de
Aarde ligt. Je kan Venus een paar
uren voor en na de zonsopgang en
zonsondergang zien. Het lijkt op
een ster die heel veel licht geeft.
Venus is de meest licht
weerkaatsende planeet in ons
zonnestelsel. Door haar
eigenschap dat ze zoveel licht weerkaatst tijdens de zonsopgang en de zonsondergang wordt ze ook de
Avondster of de Morgenster genoemd. Omdat Venus tussen ons en de zon staat, zorgt dit ervoor dat Venus net
als de maan 'schijngestalten' heeft (halve maan, eerste kwartier, laatste kwartier, volle maan, nieuwe maan).
Omdat Venus soms aan onze kant van de zon staat en soms aan de andere kant van de zon, varieert de grootte
van Venus ook
hard. Een Venus
dichtbij ons ziet
er vijf keer
groter uit dan
een Venus aan de
andere kant van
de zon.
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HET LUCERNACOLLEGE PRESENTEERT :

THE DUTCHETTES!
Wie?
 6 enthousiaste Lucerna-leraressen:
mevrouw Luyckx, mevrouw Pypops, mevrouw Van Delft,
mevrouw Vekemans, mevrouw Verhaegen en mevrouw
Vos
Wat?
 Spetterende optredens, met bijbehorende outfits en
enkel Nederlandstalige liedjes!
Waar en wanneer?
 Altijd een verrassing …
Jullie kunnen verzoeken indienen voor bepaalde nummers of een aanvraag
doen tot een gastoptreden in ons voorprogramma. ;-)
Zijn jullie al zo onder de indruk geraakt van het eerste optreden van vrijdag 19 oktober? JOIN
ONZE FANCLUB! Schrijf jullie in en begin een The Dutchettes-pagina in de schoolkrant..We
zoeken een mediaverantwoordelijke voor het publiceren van onze foto’s, weetjes, interviews en
van alles en nog wat...
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De Blunders

Naoual El Mahaoui (4e klas)

Damla Yildirim = - hoe dat je vorige week schreefde i.p.v schreef,
- ligt China in de Europeese Unie,
- uitgeprint i.p.v. afgeprint
Eda Kazaz = plies i.p.v. please
Kubra Aydin bij de les eco. = schreef ze stijgen met een korte EI
Tayibe Aydin = die zijn nog niet verdwijnen i.p.v. verdwenen
Yasin Kaya = hier staan de snelheiden i.p.v. snelheden,
het heelol i.p.v. heelal,
als de tram aan het rijden zijn,
zwaartekaracht i.p.v. zwaartekracht
Sam Van Den Brande = - dan gaan wij de film lezen,
- ga naar pagina C i.p.v. oefening c
Ilja Rits = wij zijn daar seves terug oefeningen op maken i.p.v. wij gaan daar seves terug
oefeningen op maken
Yusuf Savran = Ik heb juist verteld, - jongens is dat duidelijk meisjes?
Stefan Wuyts = schreef leeftijd met een DT,
- we gaan dialoog A luisteren
Atilla Gunal = die raam i.p.v. dat raam ,
- je moet dat eerst zaken i.p.v. lezen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANKONDIGING!
Suheda Hanim Ozmen



uit 1Tablet-Wetenschappen
gaat in het volgende nummer
interviews doen met haar
klasgenoten over onze nieuwe
revolutionaire klas….
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Who’s next?

4ECO/HW: Een leuke klas, maar
blijft dat zo?

Mevrouw roept: “Zitten, zwijgen en ademen!
Ik wil niemand meer horen! Ik wil jullie
nooit meer zien! Go to hell!”

“EUH? WHAT THE F***??!!”

Mevrouw vraagt aan Azzeddine om mee te
doen aan het Groot Dictee der Nederlandse
taal. Azzeddine is heel enthousiast en
accepteert het voorstel van de leerkracht.
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Als hij het lokaal verlaat, ziet hij een
wangestalte in de lift staan. Hij schrikt en
vlucht.

Hij is echter te laat en het gedrocht
vermoordt hem!

De klas is geschokt als ze de volgende
dag het nieuws van de dood van
Azzeddine vernemen. Ze beschuldigen
mevrouw Vekemans. Vele geruchten
ontstaan!

Soundous en Imane (de
strekenmadammen van de klas)
hebben hun hondje meegebracht
naar school. De leerkracht wees hen
erop dat het verboden is en ze
geeft hen straf.
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De dader had een boodschap
achtergelaten. Wat zou het
betekenen en voor wie was het
bedoeld? Voor wie stond de letter ‘B’?

Betül treftt Imane en en Soundous
dood aan in het toilet. Ze is in paniek.

Betül vindt Soundous en Imane terug,
vermoord in het toilet. Imane haar hoofd ligt
in de plaspot.

Betül ziet tot haar grote schrik de
dader en kan haar ogen niet geloven.
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Spijtig genoeg voor Betül is de
dader veel te sterk en wordt ze
gewurgd.

Elif vertrouwt niemand meer en neemt
het heft in eigen handen. Ze plaatst
overal camera’s om zo de dader op
heterdaad te betrappen.

Erkan heeft ook zo zijn eigen
onderzoek gedaan en hij verdenkt
Merve van de moorden.

Elif bestudeert de beelden thuis en
komt tot de conclusie dat Erkan op het
juiste spoor zat! Ze kan het niet
geloven!
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Ze vertelt aan de rest van de klas dat ze
haar eigen onderzoek gevoerd heeft. Ze
zegt wie de dader is en ze besluiten de
politie te bellen.

Merve zweert wraak te nemen op de
rest van de klas! Haar wraak zal
zoet zijn! (Forever alone!)

Merve wordt gearresteerd door de
politie en meegenomen naar het
politiekantoor. Ze bekent er alles
en ze zegt dat ze de moorden
gepleegd heeft uit jaloezie op haar
medeleerlingen.

Ondertussen, in de realiteit. Elif ligt te
dromen tijdens de les Nederlands, ze vindt
het zo ongelofelijk saai!

Mevrouw Vekemans roept: “Elif, word
wakker!” En alles bleek een
nachtmerrie te zijn!
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Vanaf deze editie zullen jullie altijd een BZ Talk pagina in de schoolkrant vinden. Wij (Baraa en
Zahraa/3wet) zullen praten over onze avonturen, Lucerna achter de schermen en nog andere zaken.

Breaking News!!!
Een tijdje geleden was Sarang, onze hamster, spoorloos verdwenen. We waren heel erg ongerust en zochten overal en de zoektocht
leek hopeloos. Maar de ochtend van donderdag de achttiende wachtte ons fantastisch nieuws op. Hij werd gevonden in de gang van
de trappen door Muhsin Alp (heel erg bedankt trouwens!!) en werd gebracht naar mevrouw van Delft. En nu heeft Sarang (wat
liefde in het Koreaans betekent) een vriendinnetje gekregen, Yuki (wat sneeuw in het Japans betekent). We hopen natuurlijk dat ze
een gelukkig stelletje worden en verder...zullen we zien... ;)

Leukste zinnen van de maand
 Een man is als typ-ex; eerst is het je typ, dan is het je ex.
 Achter elke succesvolle man staat een verbaasde vrouw.
 Geld is een vreemd goedje; als je het bewaart heb je er niks aan, als je het uitgeeft ben je het kwijt.
 God schiep eerst de man en daarna de vrouw, want jij maakt toch ook eerst een schets voor je aan het echte
werk begint?
 Het verschil tussen een man en een foto is dat de foto ontwikkeld is.
 Treinen rijden nooit op tijd, ze rijden op rails.

 Mannen zouden niet zoveel liegen, als vrouwen hen niet zoveel vragen zouden stellen.
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Fouten, fouten en nog eens fouten!!
Baraa
 Meneer, de achterpoort is gestolen…

bij Mr. Erdogan (gesloten)

 Meneer, ik heb een boek besteld bij standaardbroekhandel…

bij Mr. Soete (standaardboekhandel)

 Dat is een sprintelnieuwe bus..

(splinternieuwe)

 Daar fraten ze Prans

(praten ze Frans)

 In uw kop op uw dromen gevallen!!!???

(in uw dromen, op uw kop gevallen!??)

Zahraa
 Het is vandaag weenesdag…

(woensdag)

 Une baleine is toch een valwis..?

(walvis)

 Dat is milieevriendelijk…

(milieuvriendelijk)

 Vielkantswontel

(vierkantswortel)

 Hou da bakkes

(hou dat vast)

Meneer Kaya
 Bruine geur

(kleur)

Mihran
 Un spider
Wassima
 Un halve pain
 Hebben jullie al wol geslacht?

(schaap)

Meneer Soete
 Is de klas gedaan??

(is de les gedaan?)

Gemeenschappelijke fout
Baraa zei: ovenbaarberboer ( openbaarvervoer) en Tahir lachte haar uit.
Volgende dag tijdens een spreekbeurt zei Tahir: Ovenbaarberboer
Dubbel en dik terug!!! Afgaaang!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moppen

Mihran Topbas (3e klas)

Jantje gaat op school naar de toiletten, waar hij zijn meester tegen komt. Hij vraagt Jantje: “hebben je ouders je niet
geleerd om na het plassen je handen te wassen?” “Nee” zegt Jantje, “mijn ouders hebben het slimmer aangepakt, ze
hebben me direct geleerd om niet op mijn handen te plassen.”
Jantje zit aan de kant van de oever te wenen. Ineens komt er een mevrouw langs en vraagt waarom Jantje weent. Jantje
zegt: “mijn moeder heeft mijn poezen in de gracht verdronken!” “Aah, hoe gemeen!”, zegt de mevrouw. Waarop Jantje
antwoordt: “ja, mijn moeder had gezegd dat IK het mocht doen.”
Een man stapt een dierenwinkel binnen en vraagt of ze nog 400 kakkerlakken hebben. De bediende kijkt verbaasd naar
de klant en vraagt vriendelijk waarom hij zoveel kakkerlakken nodig heeft. De klant glimlacht en antwoordt: ”morgen verlaat
ik mijn huurhuis en ik moet het pand achterlaten in de staat waarin het zich bevond, toen ik erin trok.”
Op school moest Jantje bij de juffrouw komen, ze zei: "Jantje, dat opstel dat je schreef over je hond is exact hetzelfde
als dat van je broer! Wat heb je daar op te zeggen?" "Natuurlijk," antwoordt Jantje, "het is dan ook dezelfde hond!"
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door mevrouw Pypops!
Dolf Wega is regelmatig te vinden bij twee uitvinders. Die hebben een soort van teletijdmachine uitgevonden: de
Materie-Transmitter. Dolf wil zelf wel eens naar het verleden gaan en stelt zich als proefpersoon voor.
Het experiment lukt en Dolf belandt in de middeleeuwen. Hij vindt het allemaal razend spannend. Maar op het
moment dat hij teruggeflitst moet worden, geraakt hij niet op de juiste plaats. Een hele stoet kinderen verspert hem
de weg en één van de kinderen wordt in zijn plaats teruggeflitst. Omdat hij nu vastzit in de middeleeuwen, besluit hij
de kinderen te volgen.
Hij ontdekt dat de kinderen een kruistocht maken om Jeruzalem te bevrijden. Hoewel hij
dit een idioot idee vindt, blijft hij toch bij hen en zorgt voor hen. Hij ziet immers dat er
veel misloopt. Terwijl hij helpt, groeit ook zijn respect en bewondering voor deze
middeleeuwse kinderen.
Wil je weten hoe Dolf de tocht voor de kinderen aangenamer maakt en of hij terug thuis
geraakt? Dan moet je het boek lezen.

Kruistocht in Spijkerbroek is één van de toppers die Thea Beckmann geschreven
heeft. Het boek is super geschreven en houdt je helemaal in zijn ban van de eerste tot de
laatste pagina. Zeker voor wie van geschiedenis houdt, is dit een must om te lezen.
Er is ook een film gemaakt van Kruistocht in Spijkerbroek. Maar daar zijn toch een heel
aantal verschillen met het boek in te vinden. En uiteraard is het boek stukken beter.

Maddy en Flora kunnen elkaar totaal niet uitstaan. Maddy is het
populaire meisje van de klas. Flora is eerder verlegen en durft niet
goed in opstand te komen tegen anderen. Dan moeten ze samen een
taak voor geschiedenis maken. Eerst lijkt het een gewone taak, tot ze het verhaal van Laurie
horen. Laurie was een scheepsjongen die verongelukt is. Hoe meer Maddy en Flora te weten
komen over zijn verhaal, hoe meer ze ervan overtuigd geraken dat het niet zomaar een ongeluk
is. Samen beginnen ze een speurtocht naar het echte verhaal. Tijdens die speurtocht wordt Flora
steeds zelfzekerder en Maddy krijgt steeds meer bewondering voor die stille Flora.

Het lege dagboek is geschreven door Susan Gates. Het is een soort van detectiveverhaal.
Doordat Flora al vrij snel haar twijfels heeft bij de dood van Laurie, wil je blijven lezen om te
weten hoe het nu echt gegaan is. De nodige vreemde personages zorgen voor de spanning in het
boek.

Wie kent ze niet? Suske en Wiske. Deze populaire stripreeks van Willy
Vandersteen mag uiteraard niet ontbreken in de boekaanraders.
Suske en Wiske zijn twee jongeren die allerlei avonturen beleven. Steeds weer
proberen ze samen met hun vrienden om het juiste te doen en het recht te laten
gelden. Suske en Wiske hebben weleens ruzie maar zijn toch onafscheidelijk.
Hun tante Sidonia is als een echt moeder voor hen. Je kan haar meteen herkennen
aan haar lange, smalle gestalte. Lambik heeft een zeer goed zelfbeeld. Hoewel hij
zichzelf ziet als één van de slimste mannen op aarde, is hij eerder aan de domme
kant. Maar hij zal zich altijd inzetten voor het goede. De sterkste man op aarde is
zonder twijfel Jerom. Deze goede man redt de vrienden vaak uit moeilijke situaties. En dan heb je nog
professor Barabas, de uitermate slimme geleerde. Hij heeft onder andere de teletijdmachine uitgevonden waarvan de
vrienden vaak gebruik maken om naar het verleden te reizen. Maar het is slecht één van zijn vele uitvindingen.
Deze stripreeks is meer dan de moeite waard om te lezen. Elk nieuw album betekent weer leesplezier en avontuur.
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Mijn reisdagboek : Deel 2

Baraa Abed el Jalil (3Wet)

17/07/2012
Onze laatste dag in Tehran was vandaag. Dus gingen we weer naar het zwembad en genoten we daar. Deze keer
ging ik na de sauna het ijskoude bad in. Ik was het al gewoon in Tengewashi, maar toch bleef het ijskoud. We
hielden ook een afscheidsfeestje, maar zo lang ging het niet zijn. We bleven maar tien dagen in de heilige stad
Mashad. Die avond brachten ze ons naar het treinstation. We gingen namelijk met de trein want het duurde
ongeveer 15 uur. Daar kregen we een kamer toegewezen met bedden. Het was heel leuk om te slapen in een trein
want je wordt heen en weer gewiegd. Zaaaaalig…

18/07/2012-28/07/2012
Gelukkig was het niet warm in Mashad. We kwamen het treinstation uit en daar wachtten de taxi’s ons op. Een
taxi bracht ons naar het hotel dat niet ver was van de begraafplaats van Imam Reda. Het was een soort grote
moskee en ik was er heel nieuwsgierig naar. Die avond gingen we er naartoe. Het was groots… ik heb er geen
andere woorden voor. Alles was van goud en zilver en het was echt prachtig. De volgende avonden gingen we ook.
Ramadan was ondertussen begonnen en dus was het moeilijk om overdag naar buiten te gaan. Zo gingen de tien
dagen snel voorbij. De dag van ons vertrek kwam aan. We gingen naar het treinstation en gingen op weg naar
Tehran.

29/07/2012
De warmte van Tehran sloeg in onze gezichten toe. We namen een taxi terug naar onze verblijfplaats. Daar werden
we warm onthaald (het was al warm genoeg…). We waren echt moe van onze reis. Het was dan ook heel erg
vermoeiend. De rest van de dag verliep rustig. Bijna iedereen lag te slapen of anderen keken TV. Vanaf morgen
moesten we opnieuw vasten want dat hadden we vandaag niet gedaan.
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30/07/2012
Ook in Tehran vastten we, waar het moeilijker was dan in Mashad omdat het ook warmer was. De dag begon saai
en ik dacht dat als het zo ging blijven dat het wel erg saai wordt. Maar na het eten vertrokken we naar een park.
Het was een soort openluchtmuseum en het had een prachtige fontein. Een mix van water, rook, vuur en
verschillende kleuren. En natuurlijk werden we nat van een waterdampgordijn. En we werden ook nat gesproeid.
Het gevolg: na de voorstelling waren we kletsnat…
We zochten een plekje op om watermeloen te eten( ik weet niet hoeveel ik er heb gegeten maar zeker meer dan
40 deze periode) en speelden in de speeltuin. Het werd tijd om te vertrekken want zelfs het park begon te sluiten.
We kwamen thuis aan en gingen nog eten voordat we gingen slapen en het vasten weer begon.

31/07 /2012
Ook deze avond gingen we naar een park. Deze keer een andere. Het was een park waar tuinen over de hele
wereld waren aangelegd. Het mooiste vond ik de Japanse en de Franse tuin. Weer zochten we een plek op om deze
keer watermeloen en meloen te eten (ik kreeg er stilaan genoeg van..).

01/08/2012
De dag verliep rustig maar ’s avonds werd er ineens besloten om naar het noorden van Tehran te gaan. We
pakten alles in want we gingen namelijk naar de zee. Het duurde heel lang in de auto en we stopten aan een meer.
Omdat het ’s nachts was, was het meer pikzwart. En de bergen eromheen. Het leek wel alsof het uit een film
weggeknipt was. We dronken warme thee want in de bergen is het altijd koud. Na een tijdje reden we weer verder
maar we moesten direct weer stoppen omdat de auto niet verder wilde. We hadden een platte band...

Wordt vervolgd in de volgende editie van Lucerna Lukraak!
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League of legends – Gamereview

Mehmed Ali Coskun (5e klas)

League of legends is een online MOBA multiplayer spel. Het is een spel dat in 2009 is uitgebracht en
maandelijks meer actieve spelers heeft dan World of Warcraft, een zeer populaire Pc-Game. League of
legends, of kortweg LOL, is een spel waarbij je tegen de computer en tegen andere spelers kan spelen. Er
is een 3v3 en een 5v5 spel modus, waarbij men probeert de ‘nexus’ van de tegenstander te vernietigen.
Om dit te doen moet je eerst de torens die de nexus verdedigen vernietigen. Spelers gaan in ‘lanes’ om
tegen elkaar te vechten, als je goed genoeg doet kan je de tegenstander’s toren vernietigen en zo dichter
bij de nexus komen. Zie onderstaande map om de torens en ‘lanes’ te zien.
5v5
De blauwe en de paarse kant hebben beiden 11
torens. Je moet niet alle 11 torens vernietigen om het
spel te winnen, maar het is zeer helpvol om ze te
vernietigen. Als je via de middelste ‘lane’ gaat, moet je
5 torens vernietigen om te winnen. Nu, natuurlijk kun
je niet zomaar torens vernietigen. Je hebt goud nodig
zodat je spullen kunt kopen. Spullen = Kracht, dus
meer spullen is meer kracht. Meer kracht betekent dat
je de tegenstanders gemakkelijk aan kan. Om goud te
krijgen moet je “cs’en”. Dat betekent in het Engels
“Creep Score”. Creeps zijn kleine monsters die steeds
in de lanes komen. Als je zevermoordt, krijg je goud en
kan je goede spullen kopen. Nu, meestal is er 1v1 in
de bovenste lane, 1v1 in de middelste lane en 2v2 in
de benedenste lane. De overige 1 persoon zit in de
jungle en gaat daar de monsters vermoorden. Zo
kunnen de 1v1 lanes, meer geld verdienen t.o.v. een
2v2 lane.

3v3
3v3 heeft een aparte map. Spijtig genoeg is de map veranderd en is er een beta versie. Hierover ga ik niet praten
aangezien het kan veranderen.
Nu, voordat je begint aan het spel, kies je een karakter, “champions” kortweg. Deze “champions” zijn steeds
anders. Op dit moment zijn er ongeveer 110 “champions”. Ieder is uniek en ieder heeft een specifieke functie.
Bijvoorbeeld iemand die “junglet” is niet geschikt in een lane meestal. Telkens als je games speelt, win je of verlies
je. Stel je wint, dan krijg je een grote hoeveelheid “xp”. Deze xp zorgt ervoor dat je account een hoger level krijgt.
Level 30 is de cap, hoger kan je niet gaan. Telkens wanneer je levelt, krijg je runeslots vrij, deze zijn simpel gezegd
pagina’s waarin je runes steekt. Zo krijgt je “champion” extra kracht in het spel of iets anders.

In de volgende schoolkrant zal ik een meer gedetailleerde uitleg geven. To be continued.
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Bosbiotoop uitstap – oktober 2012
Edanur Duran – 2LAT
Het 2de jaar ging samen met Mevr. Kurtoglu naar het bos voor een bosbiotoopstudie voor het vak
Natuurwetenschappen. De bedoeling van deze uitstap was dat de leerlingen zich zouden verdiepen in de
wonderbare wereld van natuur. De uitstap vond plaats in het bos Wolvenberg te Berchem.
Tijdens de bosiotoopstudie werden de leerlingen in verschillende groepjes verdeeld. De biotosche en de
abiotosche factoren in het bos werden samen met de leerkracht onderzocht. Als opdracht moesten de
leerlingen met behulp van een bundeltje foto's maken van o.a. verschillende bomen, bladeren, struiken,
dierensporen enz. Later werd alles gedermineerd.
Het was heel leerrijk en de leerlingen kregen de kans om een bos midden in de stad te bezichtigen. Het
was een leuke dag en daarom danken we iedereen die deze uitstap voor ons geregeld heeft (o.a.
mevrouw Kurtoglu, meneer Savran en meneer Dufraing die ook meekwamen).
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