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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 of
mevrouw Vekemans!
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Voorwoord
Onze lieve secretariaatsmedewerkster Mevr. van Delft heeft me een aantal weken geleden
gevraagd om een voorwoord te schrijven voor onze waterkrant, aangezien ik de
verantwoordelijke ben voor de milieuzorg bij ons op school en dit een speciale
waterschoolkrant is. Alleen moest ik wel deze keer minder sarcastisch zijn, wat ik eigenlijk
nooit ben.  Maar jah, lees verder en zie tot hoe verre het voor mij is gelukt.
Zoals jullie hebben gemerkt, hebben we paar kleine containers op school om het
geproduceerde afval te sorteren. Zo heb je de mogelijkheid je afval te deponeren in rest-,
pmd- en papiercontainers. Ik en vele mensen zien dat jullie ook hier effectief gebruik van
maken en waarderen dit gedrag. Maar omdat we de lat altijd hoog moeten zetten, heb ik
nog een aantal opmerkingen over afvalsortering. Ik begrijp* wel dat onze leerlingen van het
4e, 5e en 6e jaar niet ontbijten en ook vaak geen boterham meenemen naar school. Je zou
kunnen zeggen dat het wel goed is, omdat ze zo ook geen afval meenemen naar school.
Maar natuurlijk krijgen die leerlingen honger en onze school biedt ze dan mogelijkheid om
iets te kopen om hun honger te dimmen. En al die producten zijn netjes ingepakt en deze
zijn niet eetbaar (dus eigenlijk afval). Is het geen goed idee** dat deze leerlingen toch eens
een keer nadenken over boterhammen meenemen van thuis. Voor de 1 e, de 2e en de 3e
jaars-leerlingen geldt hetzelfde maar deze zijn wat braver in dit opzicht.
Ik begrijp het ook wel dat je nu langzamerhand het saai begint te vinden en zal mijn lange
verhaal kort maken. Maar wel wil ik ook iets meedelen over watergebruik. Water is zo
schaars dat men denkt dat de waterprijzen hoger zullen liggen dan de benzineprijzen. Het zal
natuurlijk niet zo snel gebeuren en dit zal wel jaren duren. Wel kunnen wij zorgen voor een
waterrijk milieu door water efficiënt te gebruiken. Dan wordt ook niet van jullie verwacht
dat jullie duurzame woningen bouwen waar men ook gebruik maakt van regenwater dat ook
gebruikt wordt voor bepaalde zaken. Maar gewoon, als jij je handen gaat wassen niet de
kraan tot z’n uiterst open doen en als je gaat douchen niet heel lang daaronder blijven.
Geloof maar dat we door wat bewuster te zijn niet alleen het milieu helpen, maar ook zelf
een beter mens worden die ook de anderen waardeert (wat heeft nou watergebruik met
een goed mens te maken?!).
Hopelijk heb ik een paar belangrijke tips mogen delen en jullie wat enthousiaster gemaakt
voor meer afvalsortering en waterbezuiniging.
Ik wens jullie, maar vooral jullie kleinkinderen een schoon milieu met heel veel water…
Ismail Erdogan
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Schoolbibliotheek – uitleg deel 2
Dames en heren! Sinds heel kort hebben we ook een uitleensoftware beschikbaar voor onze geweldig mooie
bibliotheek. Hieronder een korte uitleg! Dit zal geldig zijn vanaf NA de paasvakantie!
- Hoe de bibliotheekcollectie te raadplegen?
Jullie kunnen altijd surfen naar www.colibris.be/lucerna . Op trefwoorden kunnen jullie een boek zoeken en
zien of het uitgeleend is. Per boek zijn er meerdere trefwoorden beschikbaar: de categorisering van de bib
(dus: 16+, jeugd, geschiedenis, wereldoriëntatie, natuurwetenschappen, enzovoorts  dan weet je meteen
waar dat boek gaat staan!!); genre (fantasy, roman, thriller, etc.) en naam de auteur (familienaam) om het
zoeken voor jullie supermakkelijk te maken. Soms zijn ook nog extra trefwoorden toegevoegd (bijvoorbeeld
Tweede Wereldoorlog of Actualiteit), maar vrijwel nooit de boektitel.
- Hoe uitlenen?
e
In de bib zelf staat een computer met een echte scanner. In elk boek staat op waarschijnlijk al op de 1 pagina
een barcode, dat moet je scannen. Wel moet je je eerst aanmelden bij de toezichthoudende leerkracht. Deze
heeft een map met voor IEDEREEN een barcode, die gescand moet worden voor of na de barcode van het boek
dat je wilt lenen. Uitlenen doe je in principe dus niet zelf, maar doet de leerkracht voor je.
Al de rest blijft hetzelfde: sommige boeken zijn niet uitleenbaar, de maximumleentijd is nog altijd 2 weken (met
een mogelijkheid tot verlenging van 2 weken) en slechts 1 boek per leerling is toegestaan.
- Hoe reserveren?
Als het boek dat je wilt lenen helaas al is uitgeleend, kan je altijd een reservering plaatsen. Dit kan door eerst
het boek op te zoeken op www.colibris.be/lucerna , en daar zie je “reservatie” staan. Je moet je dan
aanmelden. Dat kan door in te loggen met je gegevens.
Je kan je op www.colibris.be/lucerna inloggen door naar “mijn Colibris” te gaan. Wij hebben al voor iedereen
een gebruikersaccount aangemaakt! Deze gegevens kan je opvragen bij mevr. Van Delft. Daar kan je overigens
ook altijd zien wanneer je een boek moet terug brengen of zou hebben moeten teruggebracht.

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

Feestelijke opening schoolbibliotheek “Willy Vandersteen”!
Op donderdag 7 februari opende het Lucernacollege Antwerpen officieel haar schoolbibliotheek, welke
al een maand officieus in gebruik was. Deze gezellige en mooie ruimte huisvest al ongeveer 1.000
boeken en ook staan er 15 computers voor de leerlingen om in de pauze rustig te kunnen studeren,
wat huiswerk te maken of eens rond te neuzen in de boekencollectie.
Voor de opening was één van de dochters van Willy Vandersteen uitgenodigd. Deze naam voor de
schoolbibliotheek is niet zomaar gekozen: om te beginnen is Willy Vandersteen één van de bekendste
en belangrijkste striptekenaars van en uit België door zijn Suske en Wiske-stripalbums. Daarnaast is
hij vlakbij onze school geboren, ook in Antwerpen Noord.
De opening werd begonnen door een prachtige uitvoering van “authentieke kunst”: terwijl Rabiya
Erdem de dwarsfluit speelde, en Sefer Korkmaz een trommelbegeleiding gaf, scandeerde Mihran
Topbas Latijnse verzen. Indrukwekkend!
Vervolgens werd mevr. Vandersteen uitgenodigd het mooie plakkaat te onthullen (opschrift:
“Schoolbibliotheek – “Willy Vandersteen” – anno 2013) en een rood lint door te knippen, om de
opening van de bibliotheek echt officieel te maken en deze ‘in te wijden’. Een smakelijke afsluiter was
de gigantische taart die binnen al klaarstond, natuurlijk met de afbeelding van Suske en Wiske erop!
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Harlem Shake ...
Levent Shukri - 2 Latijn

De wereld ontmoette de Harlem Shake een tijdje geleden. De Harlem Shake breidde zich zo snel uit,
om dan Gangnam style van de troon der populariteit te schudden, de hype verspreidde zich rond de
wereld als een virus. Alles begon door een video die geplaatst werd.
De 30 seconden-lange video, ‘’Do The Harlem Shake'' genaamd, begon in de sociale netwerken en
video-sharing sites (zoals YouTube) en wist zich HEEL SNEL te VERSPREIDEN. Mensen hebben de
video herhaaldelijk gedownload en terug verspreid / gedeeld...
Grote bedrijven als Google en Facebook zijn toegetreden op de '' 30 seconds Do The Harlem Shake'' .
En natuurlijk zijn de Lucerna-leerlingen ook gaan meedoen ... hier zijn er paar links waar jullie het
kunnen kijken.
Sorry voor de links, jullie moeten het letterlijk opschrijven.

http://www.youtube.com/watch?v=YkTvgsm2LcA
Xanten 2Latijn/Wet. (wij waren met heel weinig helaas, het kon beter worden) => Voor de sommige
meisjes die zeggen dat het vies is, kijk dan, dit zijn allemaal originele video's die worden na gemaakt
van grote bedrijven...

... http://www.youtube.com/watch?v=YkTvgsm2LcA The Harlem Shake (Google Office Edition)
...http://www.youtube.com/watch?v=dXC85PNVms4 Harlem Shake @ Facebook
Als jullie toch niet van mening zijn veranderd dan moeten jullie ook geen Harlem Shake proberen te
doen ;) Want jullie weten toch niet wat jullie doen xD

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

Blijkbaar kan mevr.
Vaes ook nog eens
mooi tekenen!
Een VROLIJK
PASEN aan heel
Lucerna en bedankt
Farah B. voor deze
inzending 
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Een pagina uit de geschiedenis!

(eindelijk weer! door mnr. Erven)

Wie de goden haten, hebben ze
leerkracht gemaakt.
Op gebied van onderwijs is er te Rome wel wat te verbeteren. De kinderzorg,die
vanzelfsprekend bij de moeder ligt, ontsnapt haar van het ogenblik dat het kind 6 à 7 jaar
wordt. De rijke, patricische dame laat deze zorg aan een pedagoog, die meestal van Griekse
afkomst is. Zo leeft de rijke huismoeder dus vlug in volslagen ledigheid.
Deze rijke matrones brengen hun tijd door, ofwel in een ijdel gekwebbel met de rest van
het vrouwenclubje, ofwel in de zoete vadsigheid van de vrouwenvertrekken (gynecea).
Een slaaf (of een vrijgelatene ) houdt zich met het kind bezig. Het rijke zoontje blijft
echter de meester, die minachtend neerkijkt op zijn onvrije magister. Kinderen van
lagere afkomst, die naar een privé school gaan, hebben al evenmin eerbied voor hun
leerkracht, die een belachelijk laag salaris ontvangt.

Onduldbare toestanden.
Ook de lessen worden in onmogelijke
omstandigheden gegeven. Jongens en
meisjes , van 7 tot 13 jaar, zitten
samen in één smerig of klein lokaal (
soms zelfs gewoon op de straat ). De
tucht is er onbestaande, de leerlingen
zijn luidruchtig en brutaal, lijfstraffen
zijn alledaags en hard. De lessen duren
(zonder onderbreking) van zonsopgang
tot de middag, onder een afdak van een winkel, iedereen wordt afgeleid door het
straatlawaai. Een stoel voor de leerkracht en zitbankjes voor de leerlingen vormen samen
met een zwart bord het enige meubilair. In lichtjes uitgeholde dennenplankjes, van een
waslaagje voorzien, krassen de
leerlingen met een stift de lettertekens
die de meester voortekent. Het andere
eind van de stift is afgerond en
dient omuit te wissen Verder is er
nog de abacus of het rekenbord
van Pythagoras. Dit is een
rechthoekig bord, in vakken
verdeeld. Hierop leerden de kinderen rekenen.
De enige werkwijze van de leerkracht is aan de leerlingen mechanisch te leren lezen,
schrijven en rekenen. Verschillende jaren zijn nodig om resultaten te geven. Van
methode is er gewoonweg geen sprake: zo leert hij de bv. de klank der letters aan,
zonder er de vorm van te tonen. Eens dat deze letters gekend zijn, groeperen de
leerlingen ze in lettergrepen en woorden. Eerst de tweeletterwoorden, dan woorden met
drie letters en zo maar verder. Leren schrijven wordt dus uitsluitend een tekenles. Ook
verliezen de jongeren ganse uren met te leren tellen op de vingers.
Tenslotte is de les eerder een lichamelijke pijniging en schenkt het kind een povere
bagage een praktische kennis.
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Watergedicht!
door Irem, Enes, Remziye, Soulaimane, Abdussamet en Samet (3ECO/3HW)

WATER
Water is gezond
je drinkt het met je mond
het komt terug uit je kont.
Water is lekker,
met wat cracker.
Water is nat,
je kunt ermee in bad.
We kunnen niet leven zonder water.
En ook niet zonder zon
Want het heeft maar 1 bron.
Water is top
maar spijtig genoeg gaat het op.
Dus geen water verspillen, STOP!
Laten we wat sparen.
Blijf niet zo staren.
Dan kunnen we langer varen!

tekening door Betul Nur Comert (2LAT)
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Lucerna-kunst-pagina!

Boven: Ebru Cayir (2TAL)
Onder: Farah Barkani (1TALb)

7

Foto’s van de maand!

Zahraa Al Assadi (3WET)
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Foto’s van de maand! - II

ingezonden door Yasmina Elbadani (1TAB)

Antwoorden quiz: R, G, E, E, N

Watermopjes
Waarom staat een dom blondje op een tuinslang?

Omdat ze plat water wil hebben
Een dom blondje zit met een vriendin in een roeibootje en er komt allemaal water in het bootje. Zegt het
domme blondje: "Laten we een gat in het bootje maken dan kan het water eruit stromen."
Waarom staat er op het nachtkastje van een dom blondje een leeg glas en een vol glas water?
Een glas voor als ze dorst heeft en eentje voor als ze geen dorst heeft.
Wat gebeurt als je een diploma in het water gooit?

Dan wordt het een zwemdiploma.
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Lucerna-nieuws
In de vorige schoolkrant stonden al mnr. Erven en het jongensinternaat vermeld als
grote schenkers aan onze schoolbibliotheek. In dit rijtje hoort echter nog twee namen
thuis, ook mensen die enorm veel boeken hebben weten te verzamelen! Hartelijk
bedankt…

Mnr. Van
den Eynde!

en mevr.
Kurtoglu!

------------------------------------------------------------------Wist je dat ... (door de meisjes van1LAT/TALa)
- heel 1 Latijn/TALa een klasfeestje heeft gegeven voor het verjaardag van mvr. Al Marchohi?
- mvr. Al-Marchohi Gangnam style heeft gespeeld tijdens het klasfeest, omdat iedereen het wou?
- Maroua een bril draagt?
- Ummugulsum "Ummu" wordt genoemd?
- Ummu gymnastiek en Zumba doet?
- Marya een hevige fan is van Harry Potter, ze kan er niet over zwijgen?
- Hatice geen tiramisu lust?
- Fara`s achternaam Malik is en dat ze het afleidt van Zayn Malik?
- Mvr. Al Marchohi de allerleukste en liefste leerkracht is?

-------------------------------------------------------------------1TAB stuurde onderstaand papiertje in.. Bij 1TALb zou mnr. Smulders het naar ’t schijnt maar
3x in 1 lesuur hebben gedaan.. Hmm.. Komt dat door de klas misschien? ;-)
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Wat werkstukjes over water

 WATERSPEL door Edibe en Beyza!
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Wat werkstukjes over water

 WATERSPEL door Edibe en Beyza!
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Wat werkstukjes over water
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Wat werkstukjes over water (met dank aan 3LA/WET en 3ECO/HW!)
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Wat werkstukjes over water
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Wat werkstukjes over water (met dank aan mevr. Vekemans)
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Wat werkstukjes over water
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Quotes van Mahatma Gandhi

(Tahir Kocak 3 wet)

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.



De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed.



De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.



De mens wordt vaak wat hij denkt.



Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.



Indien ik geen gevoel voor humor had, dan zou ik al lang
geleden zelfmoord hebben gepleegd.



Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn.



Leugen is de moeder van het geweld.



Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.

Schitterende gedichten

door en met dank aan Imane Riani Achhab

My hijaab, is my freedom. It covers my hair and my health, when I cross the street, they see me with a
dirty face, I don't care, it's my choice and I fight for Allah's place.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I turn the corner and find people looking and staring People whisper that I am oppressed and rejected
Simply because my hair isn’t baring
For they do not know I am covered and well respected!
I wonder why…
I am not judged by how I look
I then realize…
But the way I speak and my conduct
Some think I am controlled
Whilst others believe I am uneducated
I wonder why…
I then realize…

So while passers by may see me as a reject
I know inside I am perfect

These people with these thoughts feel I have no voice
They think being hooded means I have no choice
I wonder why…
I then realize…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Like a pearl in a shell
And a diamond in a rough
I wear my veil for my Lord
Even though if it's tough.
My beauty is precious.
Not for every man to see.
I keep my beauty for myself
And for the one who's going to marry me.
I listen to His commands.
I try to obey my Lord.
I'm trying to please Him
And not the people of the world.
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De schoolhoroscoop
RAM (21 maart tot 20 april)
Achter de regenwolken komt nog meer regen Ram. Wees dus verzekerd van een mooie paraplu en
vergeet hem ook niet mee te nemen als je naar buiten gaat.

STIER (21 april tot 20 mei)
Een watertoren is niet in één dag gebouwd. Wat de sterren daarmee willen zeggen, is dat je
eigenlijk geduld moet hebben Stier, maar anders kan je altijd proberen een eigen druppeltje bij te
dragen bij het grotere geheel door eens de kraan open te zetten.

TWEELINGEN (21 mei tot 21 juni)
Al draagt een aap een gouden emmer, het blijft dweilen met de kraan open. Om je dromen waar te
maken, namelijk om eindelijk een eigen hond te hebben, raden we je deze maand aan om
eindeloos te zeuren bij je ouders en je huiswerk altijd te maken. Wie weet!
KREEFT (22 juni tot 21 juli)
Al doende vergeet men, Kreeft, hoe je water moet koken. Probeer daarom de komende week elke
dag een gekookt ei te eten, zodat je de kunst van chemie goed leert te verstaan.
LEEUW (22 juli tot 23 augustus)
Baat het niet, dan ga je stinken: leeuw, niet iedereen kan het waarderen als je uitprobeert hoe
lang je je haar niet kan wassen! Verbazingwekkend genoeg is Frans op woensdag een gouden kans
om goede cijfers te halen, probeer eens wat Franse proza te schrijven!
MAAGD (24 augustus tot 23 september)
Als er een schaap over de waterval is, is de rest nog steeds te bang voor water: dat is je
horoscoopsles van maart/april Maagd! Nu is wel het moment om die nieuwe trui, het
verjaardagscadeautje van je oma, eens aan te trekken: wol staat je goed op maandagen.
WEEGSCHAAL (24 september tot 23 oktober)
Boontje komt om zijn kabeljauw: je zusjes hebben een nieuw dieet aangenomen en eten deze
maand alleen maar vis. Helaas houd je niet zo van patatjes, dus ga een tijdje voor de wortels.
SCHORPIOEN (24 oktober tot 22 november)
De beste stuurlui staan op de boot, want ze vinden het niet erg om door de golven nat te worden,
dat weet je toch wel Schorpioen? Probeer deze maand over je watervrees heen te komen en begin
een wereldveranderend onderzoek naar waterbesparing.
BOOGSCHUTTER (23 november tot 22 december)
Boogschutter, wie niet waagt, die zal niet in het water vallen. De komende dagen heb je niets aan
je genialiteit, want je blijft voortdurend overal te laat komen en je bent alles kwijt en je kan zelfs
niet eens meer goede smoesjes bedenken. Probeer wat meer ice tea te drinken.
STEENBOK (23 december tot 20 januari)
Een goed hart is heel wat ijsklontjes waard, die trouwens lekker smaken bij de waterbroodjes die
je deze maand hebt uitgevonden! Vraag alvast een patent aan, voordat mnr. Kolkiran je
uitvindingen overneemt en verbetert en in brandstofvrije ideeen wijzigt.
WATERMAN (21 januari tot 19 februari)
Je beste vriend(in) blijft deze maand maar oude koeien uit de zee vissen, Waterman, je wordt het
een beetje beu. De enige oplossing is je verstoppen in de bibliotheek in de pauzes en wat
schitterende boeken te lezen over o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, bubbeltjes en vissen.
VISSEN (20 februari tot 20 maart)
Hoge bomen vangen veel hagel, maar gelukkig is het lente en kan je weer enkele maanden
mopperen over hoeveel je de winter haat! Je verheugt je wel alvast op de zomervakantie, maar
vergeet daarom af en toe dat je ook nog lessen hebt. Tijd voor een waterzuivering?
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Waterbesparingsquiz
met dank aan mevr. Kurtoglu! De antwoorden staan op blz 10!
1. Hoeveel water gaat per jaar verloren bij een lekkende kraan als deze 10 druppels
per minuut lekt?
D. 52 liter
M. 220 liter
R. 2000 liter
K. 5200 liter

2. De meerderheid van het aardoppervlak is met water bedekt, toch is schoon
drinkwater een schaars goed. Hoeveel procent van het water op onze planeet kan als
drinkwater gebruikt worden?
T. 0,02 %
G. 0,6 %
I. 6 %
A. 20 %

3. Hoeveel liter water gebruikt een Nederlander gemiddeld per dag?
A. 2 tot 5 liter
N. 25 tot 50 liter
I. 50 tot 80 liter
E. 100 tot 150 liter

4. Wat verbruikt minder water, een warm bad nemen of douchen?
K. In bad gaan verbruikt minder water dan een gemiddelde douchebeurt.
N. In bad gaan verbruikt meer water dan een gemiddelde douchebeurt.
C. In bad gaan verbruikt evenveel water als een gemiddelde douchebeurt.
E. In bad gaan verbruikt alleen meer water dan een gemiddelde douchebeurt als een waterbesparende
douchekop wordt gebruikt. Bij een normale douchekop kost een bad nemen ongeveer evenveel water als
een gemiddelde douchebeurt

5. Waar gaat het grootste deel van het huishoudelijk waterverbruik naar toe in een
gemiddeld gezin in België?
N. Het toilet spoelen
G. Het wassen van kleding
R. Douchen
D. Het bereiden van voedsel en drinken
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Mnr. Kolkiran begint een AVATAR-clubje!
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Filosofische overdenkingen

Idolen

door Isra Tarchoun 1WET-Tab
Jongeren hebben andere smaken in muziek dan de mensen vroeger. Vandaag luisteren de meeste
mensen:
1) One Direction
2) PSY
3) The Wanted
4) Justin Bieber
5) Selena Gomez
De meeste jongeren vinden het heel raar al een jongere tegen je zegt dat hij van Beethoven ofzo
houdt. Veel jongeren weten niet wie hij is.
Wisten jullie dat meeste beluisterde zangers van onze tijden zingen in het Engels?
Maar er bestaan ook zangers die in andere talen zingen, in het Frans bijvoorbeeld. Sexion d’assaut is
zo’n Franse band, dit zijn rappers. Het is nuttig om Frans te leren bijvoorbeeld om deze teksten te
kunnen verstaan, of om je te ontspannen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pannenkoekverkoop: weten jullie nog?
De broer van mnr. Van den Eynde zal gelukkig zijn geweest dat hij pannenkoeken heeft gekocht van
deze Lucerna-verkoper… bij de loting werd hij namelijk de gelukkige winnaar van de iPad! Zie
hieronder een foto van het gelukkige gezinnetje ;-) Zouden zij ook de Lukraak lezen?
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Op uitstap naar Aquafin
Maandag 28 januari 2013
Met alle leerlingen naar van 3ASO zijn we naar het waterzuiveringsstation gegaan op ‘t Kiel.
Persoonlijk vond ik het heel jammer dat de uitstap niet ook niet voor 3 Handel was bedoeld.
Want heb ik Fatima heel erg gemist. De uitstap zelf vond ik heel leuk en leerzaam maar met
Fatima zou het nog leuker geweest zijn. Of toch niet??
Het enige wat ik kon doen is aandachtig luisteren naar de gids. Meer viel er echt niet te doen.
Dit was dan ook weer de bedoeling.
Omdat ik wist dat ik achteraf een verslagje zou moeten schrijven, heb ik alle nodige
informatie opgeschreven in mijn notitieboekje. Soms was de gids niet goed verstaanbaar. Hij
was wel al oud, maar hij kende het waterzuiveringsstation als zijn broekzak aangezien hij er
al 6 jaar werkt bij Aquafin. Ik denk dat ik genoeg heb gezeverd over hoe de uitstap in elkaar
zat.
Ik begin met de hoofdzaak en dat is dat wat heb bijgeleerd. Ik hoop dat dit voor elke 3ASO’er
de hoofdzaak is. “Wees zuinig met het gebruik van water” want het zuiveren ervan is veel
moeilijker dan dat je zou denken.
Voor diegene die het waterzuiveringsstation nog nooit hebben bezocht, het is een om het
werk van de natuur over te nemen. De natuur kan niet langer meer aan al ons verbruikt
water te zuiveren. Want meestal zit er heel wat in wat er niet in hoort te zitten.
Daarom is er sinds 1990 het waterzuiveringsstation.

“Draai de kraan dicht!” of “ let op verbruik niet zoveel water“
Dit zijn ongetwijfeld zinnen die je dagelijks te horen krijgt. Maar nu besef ik waarom.
Want dit niet alleen voor het budget maar ook voor het milieu! Voor de geïnteresseerden
die nu nog aan het lezen zijn zal ik even duidelijk maken water er allemaal met ons
(onnodig)verbruikt water gebeurt. Eerst wordt al het grote grofvuil eruit gehaald. Hier kan je
alles vinden wat je verloren hebt. Verder wordt er al het andere vuil uitgehaald waar het
aardig stonk! Hierna heb je de biologische zuivering, om het makkelijk te maken zonder al
die onnodige termen, gewoon meer bacteriën in het water gebracht om al het resterende
vuil eruit te halen. Zo wordt het water gelost , in dit geval de Schelde. Zo heeft Aquafin een
gedeelte van het werk van de natuur overgenomen.
Ik moet zeggen dat Aquafin zeker een bezoekje waard is. We hebben vaker lessen gehad
over de ecologie bij de lessen Biologie en Islam. Maar we hebben er eigenlijk niet echt bij
stilgestaan. Nadat je met je eigen ogen heb gezien wat voor lange weg je (on)nodig
gebruikte water moet afleggen.
We hebben ook een leuke strip meegekregen, hier kan je ook de werking van het
waterzuiveringsstation volgen, dit op een komische manier! Voor alle geïnteresseerden die
nu nog aan het lezen zijn, deze kan je vinden in onze schoolbibliotheek.
Asmae Mohsin 3HW
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3+1-quiz @ LCA – opendeurdag
Op zondag 24 februari hebben er welgeteld 17 teams meegedaan aan een nieuw initiatief dat het
Lucernacollege Antwerpen heeft georganiseerd: de 3+1-quiz! De naam komt van het feit dat de
teams bestaan uit 3 leerlingen van het basisonderwijs en 1 volwassene. En de quiz was een groot
succes….
Er waren welgeteld 10 rondes met elk een vraag rond een verschillende categorie. 8 vragen werd
gesteld door de presentator, met een groot aantal grappige filmpjes ter aanvulling. Deze vragen
waren rond thema’s als actualiteit, wereldoriëntatie, natuurwetenschappen, wiskunde, taal en
muziek. Dan was er een vraag die de kinderen tijdens de andere vragen moesten oplossen (de
zogenaamde droedels), om het antwoord op het einde van elke ronde te geven om zo meer punten
te verdienen. En om de ouders bezig te houden, kregen die opdrachten als: noem zoveel mogelijk
ijssmaken of hondenrassen, of fruit dat begint met de letter a.. Natuurlijk werden deze
opsommingen ook beloond met extra punten voor wie het meest bedenken kon!
De quiz kan maar met 1 woord beschreven worden: GEZELLIG! Proficiat aan de gewonnen teams! Op
de 1e plaats zijn geraakt “De Bonkies”, helemaal afkomstig uit Essen: Lilli, Justisn, Bieke en Jennifer,
zij winnen een dagje naar Bobbejaanland op kosten van Lucerna. De 2e plaats is voor “De Rode
Duivels”: Robbe, Gilles, Cedui en Wim, die een gezellig uitje naar de cinema hebben vergaard. Tot
slot was de 3e plaats voor “The Four Boys”: Amine, Senne, Dirk en Rachid gaan snel shoppen in de
boekwinkel met hun nieuwe boekenbon… Het verschil in hun punten was niet groot: 69 – 68 – 63
punten op de 90 in totaal!
Tegelijkertijd was er een opendeurdag in het Lucernacollege, waarbij een hoop ouders een kijkje
hebben genomen bij de iPadklas, het nieuwe taallokaal en de nieuwe bibliotheek en ook een hoop
schoolkrant toch eens mee naar huis genomen zijn om rustig door te lezen. Twee enthousiaste
leerkrachten stonden klaar voor vele rondleidingen en om enorm veel informatie te geven over ons
college. De voorinschrijvingen zijn ook van start gedaan en Antwerpen mag blij zijn met de interesse
die er was!
De 3+1-quiz zal zeker en vast volgend jaar een nog groter succes zijn, dus alle 5e-leerjaars, houd
aandachtig onze website in de gaten! En huidige leerlingen, geef jullie broertjes en zusjes alvast op ;-)
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Wist je dat…?
Enkele waterige feitjes.. door Mihran Topbas! (3LAT)
1. Het grootste deel van het aardoppervlak bestaat uit water; er is veel meer water dan land
2. Water kan niet alleen aan het oppervlak gevonden worden, maar ook in de grond en in de lucht.
3. Op dit moment is er evenveel water op aarde als toen de aarde werd gevormd. Het water dat uit de
kraan komt, zou wel eens moleculen kunnen bevatten die door een Neanderthaler zijn gedronken.....
4. De totale hoeveelheid water op aarde is de afgelopen twee miljard jaar hetzelfde gebleven.
5. Water verplaatst zich over de aarde in een waterkringloop. De waterkringloop heeft 5 onderdelen:
verdamping, condensatie, neerslag, infiltratie en oppervlakte-afvloei.
6. Over een periode van 100 jaar, bevindt een watermolecuul zich in verhouding 98 jaren in de oceaan,
20 maanden in de vorm van ijs, ongeveer 2 weken in meren en rivieren en minder dan een week in de
atmosfeer.
7. Grondwater kan er een heel mensenleven over doen om zich 1 kilometer te verplaatsen.
8. Het grootste gedeelte van het water aan het aardoppervlak is permanent bevroren of zout.
9. Water reguleert de temperatuur van de aarde.
10. Bevroren water is 9% lichter dan water, waardoor ijs op water drijft.
11. Een liter water weegt 1,01 kilogram.
12. Men hoeft niet zo veel te doen om water 'zout' te maken. Als eenduizendste (of meer) van het
gewicht van water uit zout bestaat, wordt het water zoutachtig genoemd.
13. Zoutachtig water kan ontzout worden waarna het geschikt is om als drinkwater te gebruiken.
14. Elk land heeft zijn eigen waterkwaliteitseisen die bepalen in welke mate er gezuiverd moet worden.
Dit is ook afhankelijk van het doel waar het water voor gebruikt gaat worden.
15. Omdat oceanen zeer groot zijn en omdat er op aarde een aantal oceanen zijn, bevatten ze het
grootste gedeelte van het water op aarde. Dit is 97% van de totale hoeveelheid, waarvan 2%
bevroren is.
16. 80% van het water op aarde bestaat uit oppervlaktewater. De andere 20% bestaat of uit
grondwater of uit atmosferische waterdamp.
17. Als al het water in de wereld in een literfles gestopt zou worden, zou al het beschikbare zoete
water gelijk staan aan een lepel water.
18. Zo'n 90% van de wereldvoorraad zoet water ligt in Antarctica.
19. Minder dan 1% van de watervoorraad op aarde kan gebruikt worden als drinkwater
20. De totale hoeveelheid water in het lichaam van een volwassen mens is gemiddeld 37 liter.
21. Menselijke hersenen bestaan voor 75% uit water.
22. Menselijke botten bestaan voor 25% uit water.
23. Menselijk bloed bestaat voor 83% uit water.
24. 75% van een kip is water.
25. 80% van een ananas is water.
26. 95% van een tomaat is water.
27. 70% van een olifant is water.
28. De zon verdampt elke dag biljoenen tonnen water.
29. Een druppelende kraan kan 75 liter water per dag verspillen.
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30. Een mens kan ongeveer een maand zonder voedsel leven, maar hooguit een week zonder water. Als
een mens niet genoeg water opneemt, droogt hij uit.
31. Een mens moet per dag 2 liter water drinken om gezond te kunnen leven. In zijn hele leven drinkt
een mens gemiddeld 75.000 liter water
32. Mensen kunnen geen zout water drinken.
33. Meer dan 2 miljard mensen op aarde hebben geen toegang tot veilig drinkwater.
34. Water reguleert de temperatuur van het menselijk lichaam. Wanneer je koorts hebt, is het goed
om veel water te drinken.
35. Water verwijdert afvalstoffen uit het menselijk lichaam.
36. Als je in een oud huis met loden waterleidingen leeft, kun je gezondheidsproblemen krijgen. Door
de verwering van de leidingen kan er lood in het kraanwater terecht komen, waardoor je
loodvergiftiging op kunt lopen.
37. In de Verenigde Staten wordt water gefluorideerd om tandproblemen te voorkomen. Helaas brengt
deze toevoeging van fluor meer schade toe dan dat het goed doet.
38. Water verlaat de maag al vijf minuten nadat het gedronken is.
39. In de meeste steden wordt drinkwater uit de kraan zo behandeld dat mensen geen ziektes als
cholera en tyfus, die veroorzaakt worden door bacteriën en virussen die van nature in het
drinkwater gevonden worden, kunnen krijgen.
40. De menselijke consumptie van water neemt jaarlijks toe.
41. Amerikanen gebruiken gemiddeld vijf keer zo veel water als Europeanen.
42. Mensen gebruiken dagelijks in totaal ongeveer 190 liter water.
43. Gemiddeld betaalt men 25 eurocent voor het dagelijks gebruik van water.
44. Tweederde van het huishoudelijk water wordt in de badkamer gebruikt.
45. Om het toilet door te spoelen gebruikt men tussen de 7,5 en 26,5 liter water.
46. Als men 5 minuten doucht, gebruikt men 95 tot 190 liter water.
47. Voor het tanden poetsen gebruikt men gemiddeld 5 liter water per dag.
48. In plaats van de kraan tijdens het tanden poetsen open te laten, kan men ook een glas met water
vullen waar men na afloop de mond mee kan spoelen.
49. Een afwasmachine gebruikt 35 tot 45 liter water.
50. Het is beter om in de koelkast een fles met koud water te bewaren, dit scheelt tijd en water.
51. Baden kost minder water dan een douche, wanneer je je alleen in het bad dompelt in plaats van kort
te douchen.
52. Gemiddeld geven mensen minder dan 1% van de totale uitgaven uit aan water, en de behandeling van
water.
53. Minder dan 1% van het water dat door publieke waterdiensten wordt behandeld, wordt gebruikt om
te drinken of te koken.
54. Gebotteld water kan 1.000 keer duurder zijn dan kraanwater, terwijl het minder veilig kan zijn.
55. Tegenwoordig leven er minstens 400 miljoen mensen in regio's met ernstige water tekorten.
56. Vier liter benzine kan ongeveer 2,8 miljoen liter water vervuilen.
57. Grondwatervoorraden dienen ongeveer 80% van de bevolking, terwijl 4% van het bruikbare
grondwater al verontreinigd is.
58. Er zijn 70.000 verschillende waterverontreinigingen geïdentificeerd.
59. Iedere dag sterven er bijna 10.000 kinderen jonger dan 5 jaar in Derde Wereld landen, als een
gevolg van ziektes die ze hebben opgelopen door onzuiver water te drinken.
60. Tegenwoordig zijn er meer dan 100 verschillende eisen aan het water om te voldoen aan
de drinkwaterkwaliteit.
61. De belangrijkste verontreinigingbronnen worden in verband gebracht met het 'chemische tijdperk'
van na de Tweede Wereldoorlog.
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62. Wanneer men nu alle nieuwe verontreinigingsbronnen kon uitschakelen, zou, over 10 jaar, 98% van al
het beschikbare grondwater vrij zijn van verontreiniging.
63. Een groot deel van de mensen moet minstens 3 uur lopen om water te halen.
64. Zoetwaterdieren sterven 5 keer sneller uit dan landdieren.
65. Er is 5.680 liter water nodig om een vat bier te produceren.
66. Het kost 450 liter water om een ei te produceren.
67. Om een kip te produceren, heeft men 44 liter water nodig.
68. Om een blik fruit of groente te produceren heeft men 35 liter water nodig.
69. Er is 25.700 liter water nodig om een gezin van 4 personen een dag van voedsel te voorzien.
70. Er is 7.000 liter water nodig om een vat ruwe olie te bewerken.
71. Om nieuwe auto's te produceren wordt 148.000 liter water per auto gebruikt.

----------------------------------------------------------------Even vrij en wat doet 1TAB?
Na ons examen zei mevr. Vaes dat we 10 minuten vrij hadden en kijk wat er dan gebeurt...
(ingestuurd door S. B. )
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DE LAATSTE 100 DAGEN
De laatste 100 dagen viel dit jaar op vrijdag 8 februari, de laatste dag voor de
krokusvakantie. Alle zesdejaars mochten deze dag volledig hun zin doen, en dit moest je ons
natuurlijk geen twee keer vragen! Samen hebben wij weken op voorhand alles voorbereid
om er zowel voor onszelf als voor alle andere leerlingen én leerkrachten er een
onvergetelijke dag van te maken.
De hele week werd er volop gerepeteerd, en donderdag bleven we zelfs tot in de late uurtjes
op school om de laatste zaken in orde te brengen. Samen hebben we de hele gang op de
tweede verdieping versierd in een echt oorlogs-leger kamp. Doordat we een echt een
oorlogsgevoel wouden creëren hebben we o.a. hele leuke decoratie opgehangen, maar
hebben we ook van onszelf echte soldaten gemaakt.
Vrijdagmorgen om acht uur stonden we volledig klaar om alle leerlingen en leerkrachten aan
te vallen. Enkele leerlingen stonden beneden op de speelplaats en de anderen stonden
boven ongeduldig op iedereen te wachten. We hebben met heel erg veel plezier alle
leerlingen en leerkrachten bespoten met haarsprays en serpentinesprays in alle mogelijke
kleuren.
Daarna hebben we met z’n allen tijdens de eerste twee lesuren verschillende klassen
binnengevallen, hebben we testen volgespoten en hebben we alle leerlingen meegenomen
om een parcours af te leggen op de tweede verdieping.
De leerlingen én leerkrachten moesten onder banken kruipen, een hoogteparcours boven
water afleggen, zakspringen, touwtjespringen, door een tunnel kruipen, pompen, en ga zo
maar door.
Dit gebeurde met een enorme dril maar ging natuurlijk ook gepaard met veel gelach.
Wanneer ons zwembad het begaf werd het tijd om alles op te kuisen en onze show voor in
de namiddag voor te bereiden. De laatste repetitie, vrijdagmiddag, verliep heel chaotisch en
was zeer spannend en zenuwslopend. Maar iedereen had er heel veel zin in!
Ook de conferentiezaal hadden we leuk versierd en alles stond klaar om de hele school een
leuke namiddag te bezorgen.
De show werd gestart door een opmars van alle zesdejaars en daarna volgden er een
heleboel leuke activiteiten zoals; een video met kinderfoto’s van alle zesdejaars, een quiz
waarbij de leerkrachten streden tegen de leerlingen, een talentenshow, uitreiking van de
slimste, ordelijkste, vrolijkste, grappigste leerkracht, een zelfgemaakte gangnamleerkrachtenstyle, een toneel waarbij enkele leerlingen leerkrachten imiteerden, uitreiking
van de populairste leerling van het zesde jaar, …
Al bij al was het dus een zeer leuke dag en we hopen dat iedereen ervan genoten heeft!
Hieronder vinden jullie nog enkele foto’s.

[door Anisa Spiessens]
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Waterfilm? Recensie!

Lejs Dikic & Ensar Bilican

De film die wij hebben gekozen is Life of Pi. We kozen deze film omdat die nog te zien is in de
bioscopen en natuurlijk omdat het een schitterende film is.
De film gaat over een Indiase familie die gaat verhuizen naar Amerika .Ze besluiten om hun dieren uit
de dierentuin mee te nemen, en dus gaan ze per schip.
Een onverwachte storm zorgt ervoor dat iedereen in het schip, inclusief de dieren, sterft. Maar Piscine
weet zichzelf te redden. Hij springt op een kleiner bootje en volgt de storm.
Dus de film gaat over Piscine midden in de oceaan in een klein bootje, die probeert te overleven. Maar
natuurlijk houdt de schrijver het hier niet bij. Piscine heeft namelijk het gezelschap van een oerang
oetan, een hyena, een zebra met een gebroken voet, een rat en als laatst een tijger.
De film bevat ZEER mooie natuurbeelden, die je meenemen. De 3D-effecten maken het dan nog
beter. Hiernaast bevat de film humor en ook drama. De film kreeg van IMDB (internet movie database)
een 8,3/10, wat een zeer goede prestatie is in tegenstelling tot vele andere films. De Hollywoodfilm
krijgt van ons dan een WELVERDIENDE 9.5/10.

Leuke Weetjes

- Kubra Bardakci (4LAT)

Een andere naam voor de springmuis is de jerboa.
- De springmuis leeft één tot twee meter onder de grond.
- Een springmuis kan wel twee meter hoog springen!
- Net als de gewone slak, heeft de zeenaaktslak voelsprieten.
- Sommige soorten kunnen wel anderhalve kilo zwaar worden.
- Een zeenaaktslak leeft ongeveer één tot twee jaar.
- Door vlees goed te verhitten, voorkom je dat je zelf een dierenparasiet,
zoals een lintworm binnenkrijgt.
- Een lintworm kan wel 10 meter lang worden! Gelukkig zijn er sterke
medicijnen die de lintworm kunnen doden.
- Sluipwespen leggen vaak eitjes in levende rupsen. Als de eitjes uitkomen,
kunnen de larven zich voeden met de levende rups. Ze eten door tot de
rups dood gaat!
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- Wist je dat er ook een kolibrievlinder bestaat? Deze kan net als een kolibrie stil hangen boven een bloem.
- Moeder kolibrie voert tot wel 140 keer per dag haar jongen!
- De kleinste kolibrie weegt ongeveer 2 gram. Dat is net zo weinig als
een klein potloodje!

- De eerste sms werd verzonden in het jaar 1992!
- Hoewel veel mensen denken dat de straling van mobiele telefoons
gevaarlijk is, is dat nooit bewezen
- Wereldwijd zijn er volgens onderzoekers bijna vijf miljard mobiele
telefoons verkocht!

- In het Amazone-regenwoud leven veel verschillende dieren. Daaronder
ongeveer 2,5 miljoen verschillende soorten insecten.
- De Amazone-rivier heeft wel 1100 zijrivieren
- De helft van de regen in de Amazone, wordt geproduceerd door de bomen zelf!
- Volgens deskundigen leven er in het woud wel 75.000 verschillende soorten bomen op één vierkante meter.

- De hoogste waterval ter wereld is de Ángelwaterval in Venezuela. Die waterval is 979 meter hoog. Het water
valt er in één keer 807 meter naar beneden.
- De beroemdste watervallen ter wereld liggen in het Afrikaanse land Zimbabwe. Het zijn de Victoriawatervallen.
De rivier waarin deze watervallen liggen, heet de Zambezi.
- De Iguaçawatervallen in Argentinië vormen samen de breedste groep watervallen ter wereld. Deze groep van in
totaal 275 watervallen is samen 2,7 kilometer breed.

Voor meer leuke weetjes zie
http://www.nationalgeographic.nl/junior/zoek/weetje
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Kinderfoto’s @ LCA!
Welke leerlingen zijn dit hieronder? (tip: ze zijn van de 1e graad..) Antwoorden
achter te laten bij mevr. Van Delft voor een zak snoepjes of ice-tea ;-)
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Kinderfoto’s @ LCA! – II
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Deze knappe
jongen kon ik,
mevr. Van Delft,
jullie echt niet
onthouden..
Herkennen jullie
hem?
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Lucerna’s Kunst- en Cultuuravond – 2e editie!
e

Op zaterdag 2 maart ging de 2 editie van de Kunst- en Cultuuravond door, een wedstrijd
georganiseerd door het Luceracollege voor al haar leerlingen. In de categorieën theater, storytelling,
zang, fotografie en gedicht laten de leerlingen die de finale hebben gehaald een geweldige kant van
zichzelf zien. Vorig jaar was de avond al een groot succes, en men leek zich dat te beseffen: een
groot aantal meer leerlingen was aanwezig, waarbij vooral de vestiging Antwerpen goed
vertegenwoordigd was. Dit is ook niet vreemd: niet alleen is de Kunst- en Cultuuravond eigenlijk,
eerlijk gezegd, een ervaring die niemand verbonden aan het Lucernacollege zonder goede reden mag
missen; maar ook stonden de leerlingen van Antwerpen zeer vaak op het podium!
De avond werd geopend door een welkomstwoord van dhr. Cetin, algemeen directeur van het
Lucernacollege. Hij verwelkomde de aanwezige minister (Smet, van onder andere Onderwijs),
schepenen, sympathisanten en natuurlijk leerlingen, leerkrachten en hun familie en vrienden. Hij
noemde de nieuwe ontwikkelingen van Lucerna: het succes van de iPad-klassen, de bouw van een
nieuw gebouw in Houthalen en de verbouwing van Brussel en de hoop op nieuwe gebouwen in Melle
en Antwerpen. Ook sprak hij over de betekenis van kunst en cultuur, hoe dat saamhorigheid en
dialoog kan brengen.
Ook mnr. Smet sprak kort een paar woorden. Hij wees erop dat hoe belangrijk het is voor iedereen om
je afkomst te bewaren, deze nooit te vergeten. Tegelijkertijd is het goed dat mensen met een andere
afkomst zich ook bezig houden met de cultuur van het land van woonst, zoals de leerlingen op deze
avond dus doen door het thema van Vlaamse kunst en cultuur. Dhr. Smet zei dat door te kijken naar
de Vlaamse cultuur, mensen met een andere afkomst deze zodoende kunnen verrijken. Een mooie en
zeker ware uitspraak!
Het Antwerps orkest had de eer van het eerste optreden: Gamze, Esra, Erva, Ensar, Sinem, Rabiya,
Betul Nur, Ahmet en Ensar deden een geweldige uitvoering van Jessie J’s Money. Het Antwerps
toneel dat volgde, door Yusuf, Ebru, Busra, Merjem, Irem, Muhammed en Soulaimane was minstens
even indrukwekkend. Antigone van Sophocles werd door het volledige publiek ademloos bekeken:
koning Creon veroordeelde Antigone tot opsluiting in een grot en door de opvoering van deze
leerlingen, was het niet te geloven dat dit stuk al meer dan 2.000 jaar oud is. Dramatisch, vol gevoel,
overtuigend: slechts enkele lovende woorden voor deze opvoering!
e

Leyla Cona was vervolgens aan de beurt met de 1 storytelling; een zelfgeschreven dialoog (maar
eigenlijk monoloog) over het kwijtraken van haar geliefde kat. In de gedichtenwedstrijd waren er 4
e
deelnemers met elk een zelfgeschreven, indrukwekkend gedicht. Op de 4 plaats eindigden Hicham
e
en Sara, van Brussel, met “Oorlogskind”. De 3 plaats ging naar Sinem en Beyza, van Antwerpen, met
hun ontroerende “De Vriendschap”. Ook uit Melle waren er twee lieve meisjes die over hun
vriendschap dichtten, namelijk Gamze en Selin. De winnaar van de gedichtencategorie was echter
Abdel Jalil, uit Genk, die vol liefde een gedicht voorbracht over “Moederliefde”, zijn moeder moet
ongetwijfeld wenend in het publiek hebben gezeten.
e

Brusselse 1 -jaars voerden daarna een toneelstukje op, geïnspireerd door Marc de Bels “De
Kriegeltjes”. Toen het Ahmet Kosars beurt was om Lopen op het water op te voeren van Marco
Borsato, was het even alsof we echt bij een concert van een wereldster waren: vele gsm’s in de zaal
werden als aanstekers ter sfeer heen en weer gezwaaid en vele gilletjes werden vanwege de mooie
stem van Ahmet geuit! Hij was overduidelijk zeer populair, niet alleen in zijn eigen vestiging
Antwerpen, en is dan ook de terechte winnaar geworden van de categorie zang. De andere 3
kandidaten waren echter ook absoluut geweldig: Kubra Avci, uit Antwerpen eveneens, zong Afscheid
nemen bestaat niet van Marco Borsato met een geweldig mooie stem, zij behaalde de vierde plaats.
Op de derde plek geraakte de Gentenaar Halil (bekend van vorig jaar al) met Ik neem je mee, op een
echt professionele wijze opgevoerd met eigen achtergrondzangeressen en live muziek met drums en
gitaren. De tweede plaats was tot slot voor twee meisjes uit Genk met prachtige zachte stemmen: Hilal
en Ilknur zongen Een nieuw begin, bekend van de Disney-film Aladdin.
Dan volgde de laatste prijsuitreiking, namelijk voor de categorie Fotografie. Ook hier was Antwerpen
weer fantastisch vertegenwoordigd: hoewel de eerste plek bestemd was voor Reyhan Turkhgaldi en
haar foto Eeuwigheid, waren de andere 3 plekken voor Antwerpen: Tahir Kocak met Welverdiende
e
rust behaalde de 2 plaats, gevolgd door Lejs Dikic met Schaduw van de geschiedenis en tot slot
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Beyza Yilmaz met haar Plaats van een sprookje. Alle foto’s die al in de grote hal te bewonderen waren
geweest, waren eigenlijk bewonderingswaardig door het onverwachte artistieke oog dat de leerlingen
lieten zien, en ook nog eens een fotografisch talent dat je verwacht van echte experts. Een dikke
proficiat!
De avond werd afgesloten met NOG meer Antwerpen. In het diepste geheim hebben enkele
leerkrachten een eveneens een toneelstukje voorbereid, getiteld Born te be alive, waar men op een
Voice van Vlaanderen-achtige manier dode artiesten tot leven wekte (een meesterwerk geschreven
door mevr. Verhaegen en mevr. Van Delft). Voorbij kwamen Elvis (mevr. Heyrman), Kurt Cobain (mnr.
Smulders, al met dezelfde prachtige blonde lokken), Amy Winehouse (mevr. Pypops), Aretha Franklin
(hoewel nog niet overleden, maar mevr. Storms was te geniaal als deze dame), John Lennon (mevr.
Verhaegen), Whitney Houston (mevr. Vekemans, met prachtige stem), Martin Luther King (mevr. Al
Marchohi), Louis Neefs (mevr. Pypops), Janis Joplin (mevr. Heyrman) en Freddie Mercury (van
Queen, mevr. Luyckx). Mnr. Savran deed eveneens schitterende voetbaltrucjes op het podium (een
moment waar hij waarschijnlijk al eeuwen op gewacht heeft, want hij deed het met verve en talent!),
en zoals Ahmet Kosar, bleek ook mnr. Savran een groot fanpubliek te hebben! Zijn Gangnam-style
was bovendien misschien nog wel beter dan PSY zelf! Ook mnr. Van Goethem was een fantastisch
Hollywood-achtig presentator in dit leerkrachtentoneel. Wie had ooit gedacht dat onze leerkrachten
zoveel acteertalent EN zangtalent hadden? R E S P E C T!
Tot slot moet er een groot compliment gegeven worden aan de Antwerpse presentatoren, die het vorig
jaar al geweldig deden, en dit jaar eveneens: Fatima Benabdessamad en Christof De Vaal! Wie er dit
jaar niet bij kon zijn, raad ik ten zeerste aan er zeker voor de zorgen volgend jaar bij de Lucerna’s
Kunst- en Cultuuravond bij te zijn, want het is een paar uur genieten van al het talent van onze
geweldige leerlingen. Dit missen is een gemis in je leven!
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Lucerna’s Kunst- en Cultuuravond – 2e editie! – FOTO’s
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Met dank aan mnr. Van Den Brande – gedichten door de 2e graad
School
Every day I feel like I’m in a box
Not a box of chocolate
I hear a voice screaming… The door, someone knocks
A black gate

Every day, another 7 hours
It’s like I am burning in hell
Isn’t that the bell?
So, that’s a shining flavour!
Poetry
It is a beautiful night
The wind goes through my hair
I can hear the flight
People, full of fear

I walk by the lake
It seems so fake
The moonlight across the water
Nothing doesn’t matter
It was easy for me to see
that wearing the hijab lets me feel free
I’m free to be who I am
and pleasing my lord the best way I can
Hijab completes me, and that’s how I want it to be!
I listen to his commands
I try to obey my lord
I’m trying to please him and not the people of the world.
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Once I saw a beautiful bride
But for a reason she cried
Maybe it was because of me
Maybe because her husband was ugly
But then she smiled and died.
London
London is very beautiful
When I am there, I am always cheerful
I like shopping at Primark
When it’s dark
I always want to go to the London Eye
So that’s it… Goodbye!
I’m eig h t een year s o ld
I h ave t o o m u ch go ld
Galat asar ay is m y lif e
An d m y g r ad e f o r Fr en ch is alw ays a f ive
Ever y w eeken d I p lay f o o t b all w it h m y f r ien d s
At sch o o l w e all w r it e w it h o u r p en s
My t each er En g lish is ver y co o l
He is like Ist an b u l
I’m always happy
Because my friends are crazy
And I love Katy Perry
I’m never lonely
Love isn’t a piece of cake
It’s like the ‘Harlem Shake’
It’s a world 1,2,3
We are all together and free
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The wind is whispering
softly in my ear
No one can tell me
Why you aren’t here
Life’s just passing
With each season
In my eye
There is a tear
Roses are red
The sky is blue
You are here
And I love you
Once upon a time there was a girl who couldn’t rhyme
She was a normal child
Although she was pretty wild
But everything changed when she came to this school
And she met new friend who she thought were pretty cool
Now she is very crazy
And awfully lazy
You could have guessed it easily
This story, is about me.
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5ECO goes to Brussels!

Jounna Elarbi
Op woensdag 6 februari zijn we (5eco-wet en 5eco-talen) naar de hogeschool
hvb in Brussel gegaan. We begonnen ons dagje met een rustig ontbijt in
Starbucks, waar we caramel hot chocolat & een cupcake bestelden (alléé de meeste van ons toch
;D).
We hadden een afspraak met mevrouw Demirci om 8.30h. Mevrouw Demirci is te laat gekomen
omdat er ‘vertraging’ was, maar natuurlijk weten we allemaal dat mevrouw onderweg ondertussen
wat chocoladewinkels is gaan bezoeken waardoor ze te laat was ;O DUS hebben we met z’n allen
de trein genomen om 9.15h waar mevrouw een halte later instapte.
Rond 10h waren we aangekomen in Brussel waar we rechtstreeks naar de hogeschool gingen. We
kregen een boeiende les van 2 uren over het halen van je financiële rijbewijs. Na de les kregen
we een test over de les die we kregen en eindigden we onze dag met een ijsje en een wafel ( best
part of the day ;D )
Het was een erg leuke en ‘leerzame’ uitstap!
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Spreekwoorden over/met water!
Dat staat als een paal boven water.

Hier is geen twijfel over mogelijk.

Het water komt mij tot de lippen.

Ik heb veel problemen.

Morgenrood, water in de sloot.

Indien vroeg in de morgen de lucht rood is, gaat
het regenen.

Zo gezond als een vis.

Zeer gezond.

Ik voel mij als een vis in het water.

Ik voel me hier thuis, ik heb het naar mijn zin.

Geen water is hem te diep.

Hij durft alles te ondernemen.

Iets aan zijn water voelen.

Verwachten, aanvoelen wat er gebeuren gaat.

Water bij de wijn doen.

Een compromis sluiten.

Zij lijken als twee druppels water op elkaar. Erg op elkaar gelijken.
Het feest is in het water gevallen.

Het feest is mislukt.

Hij zit op water en brood.

Hij zit in de gevangenis.

Iemand een steek onder water geven.

Een spottende opmerking maken die niet door
iedereen begrepen wordt.

Boven water komen.

Dat wordt bekend.

Het hoofd boven water houden.

Overleven.

Zo vlug als water.

Heel beweeglijk en snel.

Een storm in een glas water.

Ruzie of onenigheid om niets.

Als water en vuur zijn.

Tegengesteld, elkaar niet kunnen verdragen.

Het is als een druppel water op een
gloeiende plaat.

Het helpt niets.

Water naar de zee dragen.

Nutteloos werk verrichten.

Het water loopt me in de mond.

Wordt gezegd wanneer men iets lekkers ziet en er
trek in krijgt.

Stille wateren hebben diepe gronden.

Mensen die zich niet uitlaten, hebben heel dikwijls
diepe gedachten, ze zijn meer dan ze schijnen
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Marya Potter reportert!
Beste, maar echt allerbeste Lukraak-lezers! Deze keer is het echt een zuiver koekje van
eigen deeg. De ingrediënten gaan jullie smaken wanneer jullie dit lezen. De manier
waarop het is gemaakt da's koksgeheim, eh journalistengeheim. Ik weet zeker dat het een
lekker koekje zal zijn.

Een man huurt een kano en peddelt het water op. Midden op de plas kiept zijn kano om.
De kano komt niet meer overeind. De man komt niet meer boven. Een paar omstanders
springen in het water en halen de bewusteloze man naar de kant. Ze beginnen te
beademen en reanimeren. De politie komt erbij. Ze kijken in zijn binnenzak. Daar zitten
een Belgisch paspoort en drie zwemdiploma’s in. Als de man bijkomt, vraagt een agent:
"Kon je jezelf nou niet redden? Je hebt verdorie drie zwemdiploma’s!" "Awel," zegt de
man, "maar ik wist niet dat die hier ook geldig waren.
 Weet jij waarom een duiker achterwaarts in het water valt ?

Moest hij voorover vallen, lag hij in de boot

* In het zwembad: 'Wat zwem jij goed, zeg.' 'Ja ik zwem al vanaf mijn derde jaar.' 'Dan
zul je wel moe zijn.'
* Heb je al gehoord van die man die verdronken is... Nee?

Hij gooide zijn sigaret in het water en ging hem toen uittrappen!

RAADSELTJES
1.Het kan over het water lopen zonder nat te worden. Wat is het?

[een schaduw]

2.Een kerstman, een fee, een slim blondje en een dom blondje lopen op straat. Ze zien 20
Euro op de grond liggen. Wie van hen pakt het op?

[een dom blondje want de rest bestaat niet]

3. Wanneer leefde de oudste persoon ter wereld??

[van zijn geboorte tot zijn overlijden]
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En dan nu mijn interview met mevr. Vandersteen bij de opening van de
bibliotheek!
Marya:

Wat is uw naam mevr.?

Mevr. Vandersteen:

Ik heet eigenlijk Kristian Vandersteen, maar word Kris genoemd.

Marya:

Wat vindt u ervan om onze schoolbibliotheek te openen."

Mevr.Vandersteen:

Dat vind ik zeer leuk, 't is een eer voor me om deze schoolbib te openen.

Marya:

Wat vindt u van onze schoolbibliotheek?

Mevr.Vandersteen:

't Is een prachtige plek, met veel boeken en ik heb een paar boeken
geschonken....

Marya:

Hoe voelt het dat onze schoolbibliotheek naar uw vader is
vernoemd, de bekende Willy Vandersteen?

Mevr.Vandersteen:

Wat vlinders in de buik (???!!!), een beetje ontroerd, ik ben zo blij dat
mensen hem niet zijn vergeten (krijgt tranen inde ogen).

Marya :

Wat zou uw vader ervan vinden det onze schoolbibliotheek naar
hem werd genoemd?

Mevr.Vandersteen:

Ik weet zeker dat hij zeer blij zal zijn en zeer fier, echt zeer blij 
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En nu iets over ……… nou ja iets over water;)
Wist je dat ……

Water weetjes
·
·
·
·

Het grootste deel van het aardoppervlak bestaat uit water; er is veel meer water dan land.
De totale hoeveelheid water op aarde is de afgelopen twee miljard jaar hetzelfde gebleven.
Grondwater kan er een heel mensenleven over doen om zich 1 kilometer te verplaatsen.
Het grootste gedeelte van het water aan het aardoppervlak is permanent bevroren of zout.

·

Water is de enige stof die op aarde in drie gedaanten gevonden kan worden: vast (ijs),
vloeibaar (water) en gasvormig (waterdamp).

·

·

Bevroren water is 9% lichter dan water, waardoor ijs op water drijft.
Een liter water weegt 1,01 kilogram.
De totale hoeveelheid water in het lichaam van een volwassen mens is gemiddeld 37 liter.
Menselijk bloed bestaat voor 83% uit water.
Een boom verdampt 265 liter water per dag.
Mensen kunnen geen zout water drinken.
Amerikanen gebruiken gemiddeld vijf keer zo veel water als Europeanen.
Als men 5 minuten douchet, gebruikt men 95 tot 190 liter water.
Tegenwoordig leven er minstens 400 miljoen mensen in regio's met ernstige water
tekorten.
Vier liter benzine kan ongeveer 2,8 miljoen liter water vervuilen.

·

Fabricage van één auto kost gemiddeld zo'n 6.000 liter water.

·

ons kraantjeswater gecontroleerd wordt op maar liefst 67 punten en daardoor het strengst
gecontroleerde voedingsmiddel is in België ?
frisdrank gemiddeld 3000 keer duurder is dan kraantjeswater!

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

onze hersenen dikwijls moeite hebben om het onderscheid te maken tussen honger en dorst
waardoor te weinig drinken kan leiden tot te veel eten.
een druppelende kraan 75 liter water per dag kan verspillen, dat is 2250 liter per maand.

·

alle levende wezens water nodig hebben, zonder water is er geen leven mogelijk. Is er
water op Mars?

·

water je ook helpt om je ideale lichaamstemperatuur te behouden. Als de temperatuur van
je lichaam warmer wordt dan ca. 37,5 graden, ga je zweten waardoor je lichaam weer gaat
afkoelen.

Latijn
Misschien heb je het al gehoord: Latijn is saai, moeilijk en een dode taal, niets is minder
waar dan dat. We hebben vorige week bij cultuur een leuke stuk behandeld, namelijk
fabels, we leerden dat fabels door slaven werden geschreven en de eisen waaraan het
moest voldoen. We moesten fabels opzoeken en voorbrengen, dat was zeer leuk.
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Hier zijn er twee fabeltjes van Sinem Bilican en een latinist die anoniem wil blijven maar
die het fabeltjes zelf heeft vertaald van het Turks.

Blinde woede

In het bos klonk weer eens het gebrul van Tijger Tigri. "Wat is er nu weer met hem? Versta jij wat hij
roept?" vroeg Geit Krabita aan Hond Dagoe, die bij haar op bezoek was. "Hij is een beetje eenzaam, denk
ik," zei Hond Dagoe. "Wat zielig," zei Geit Krabita. "Laten we even bij hem langs gaan."
Tijger Tigri was zeer blij, toen hij hen zag. Hij had net gebruld dat hij honger had en daar stapte Geit
Krabita binnen! Dit moet ik handig aanpakken, dacht hij en hij vroeg zijn gasten of ze een kopie thee
lustten. "Lekker," zei Geit Krabita. "Kun je me even helpen met water opzetten?" vroeg Tijger Tigri aan
Hond Dagoe. Ze gingen samen naar de keuken en daar pakte Tijger Tigri een grote pot, die Hond Dagoe met
water moest vullen. "Maar dat is toch geen theepot?" zei Hond Dagoe, "dat is een pan om vlees in klaar te
maken." - "Nee hoor," zei Tijger Tigri, "deze gebruik ik altijd voor thee. Ik heb een grote dorst."
Enfin, ze gingen terug naar de kamer om te wachten totdat het water kookte. Op een gegeven ogenblik
vroeg Tijger Tigri aan Hond Dagoe: "Denk je dat het al kookt?" - "Ik denk het niet, maar ik zal wel even
kijken," zei Hond Dagoe behulpzaam. "Als je ergens op wacht, duurt het altijd lang," glimlachte Geit
Krabita. "Wat je zegt," zei Tijger Tigri likkebaardend.
Hond Dagoe kwam terug: "Het kookt nog niet. Zal ik niet een kleinere pot opzetten?" - "Ik heb een grote
trek," merkte Tijger Tigri op, "dus laat die grote pot maar staan." Hond Dagoe fronste zijn wenkbrauwen.
"Ik dacht dat we thee zouden drinken," blafte hij. "Ook," gaf Tijger Tigri direct toe, "ik bedoel, natuurlijk,
ja, het theewater staat toch op. Is het nog niet heet?" - "Het is nog niet eens lauw!" - "Zal ik even gaan
kijken?" vroeg Geit Krabita. "Nee, nee, ik ga zelf wel," en Tijger Tigri haastte zich naar de keuken.
"Ik vertrouw het niet," zei Hond Dagoe, "hij heeft een braadpan op het vuur gezet. Laten we ergens anders
thee gaan drinken." Ze renden weg!
Toen had je Tijger Tigri moeten horen brullen! Hij zette onmiddellijk de achtervolging in, want hij wilde
beslist geitevlees om zijn honger te stillen. Geit Krabita en Hond Dagoe renden en renden tot ze bij een
rivier kwamen. "Ik kan niet zwemmen," mekkerde Geit Krabita. Hond Dagoe dacht even na en groef toen
razendsnel een kuil. "Spring erin, dan verstop ik je," zei Hond Dagoe en daarna bedolf hij Geit Krabita
onder het zand. Maar de horens van Geit Krabita bleven boven de grond uitsteken...
Hond Dagoe zwom naar de overkant van de rivier en wachtte daar op Tijger Tigri. "Waar is Krabita?"
brulde Tijger Tigri toen hij even later bij de rivier aankwam en alleen Hond Dagoe aan de overkant zag
staan. "We waren vergeten dat we een andere afspraak hadden," riep Hond Dagoe. "Geit is al vooruit
gegaan, maar als je mee wilt, moet je hier komen." Daar piekerde Tijger Tigri niet over; hij hield niet van
natte voeten. "En m'n thee dan?" brulde hij. "Die mag je alleen opdrinken!" schaterlachte Hond Dagoe.
Toen werd Tijger Tigri zo woestkwaad dat hij een stel wortels uit de grond trok en die met een zwaai over de
rivier midden in Honds gezicht wierp. Tenminste... dat dacht hij. In zijn woede voelde hij niet dat Geit
Krabita aan 'die wortels' bungelde. Geit Krabita kwam keurig op haar poten aan de overkant van de rivier
terecht. "Dank je wel, Tigri, precies waar ik zijn moest!" Die hele dag kon je Tijger Tigri vreselijk
gefrustreerd horen brullen. Sinds die tijd verscheurt hij niet alleen elke Geit maar ook elke Hond die hij
tegenkomt.
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HOOGMOEDIG HERT
Heel lang geleden, leefde er eens een hert die zich het hoogste,knapste vond...
Op een dag, ging hij naar de rivier om water te drinken. Toen hij zich zijn eigen in het
water zag, zei hij tegen zichzelf :" Ik ben zo knap, ik heb de mooiste hoorns in het bos. "
Maar eigenlijk had hij zoals ieder hert in het bos dunne en lange poten. Iedereen zei : "
Het is beter dat je een hoorn kwijtraakt dan dat je poot breekt." Maar het hert gaf alleen
maar aandacht aan zijn hoorns....

Op een dag, ging hij over een brug om gras te eten. Opeens hoorde hij een pistoolgeluid
en het geblaf van honden. Hij was heel bang geworden. Hij wist dat als hij gezien werd,
dat hij geen kans meer had. De geluiden kwamen steeds dichterbij. Toen,op dat moment
waren zijn hoorns vast gebleven aan een boom. Het hert kon niet meer lopen. Hoe meer
hij zijn kop schudde, hoe meer de hoorns vastzaten. Nu waren de honden heel dichterbij
gekomen. Op dat moment wist het hert dat hij dood ging. Toen zei hij: " Ik heb een heel
groot fout gemaakt !!! Terwijl ik waarde gaf aan mijn hoorns, moest ik meer waarde geven
aan mijn waardevolle poten !!! Mijn poten proberen mij te redden, maar mijn hoorns
laten mij doodgaan..."

En op zo'n manier had het arme hert zijn lesje geleerd...

Tot de volgende keer met Marya Potter reporter!
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Fotocollage!

made by Anisa Spiessens
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London 2012-2013

When a man is tired of London, he is tired of life – Samuel Johnson

Day 1
The first time we heard we were going to London was about
the third or the fourth week of school. In the weeks and
months that followed we got more and more information and
th
our excitement grew immensely. From the 7th until the 8 of
March we would be staying in London. We would visit
museums, go shopping, absorb culture, etc…
Finally that day came. And damn, it was early in the morning!
We had to be in Antwerp Central Station at 06:20 am!
Around 10 a.m., local time, we arrived in London at St.
Pancras Station. We took the tube to our hotel but couldn’t
enter our rooms just yet. In the lobby of our hotel we had to
split the group in two, which was an impossible task, because we are inseparable! After a lot of debate,
bargaining, begging, pleading, etc… we went to ‘The Tower of London’ and the other group to ‘The London
Dungeon’.
After a trip on a London Bus the group split up, which led to some emotional sceneries.
The Tower of London has been used for many things. Aside from being a royal palace, it has been a fortress and
a prison. There were many famous prisoners, such as Guy Fawkes and Anne Boleyn. The Tower was also used
as a place to execute prisoners. But nowadays it’s a museum and the location of the Crown Jewels. The Jewels
were marvellous. You had to step into a massive vault and there were guards everywhere! The guards are
called Beefeaters and they live in the Tower with their families.
After we had walked around in The Tower for about 2 hours we took off to go to The London Dungeon. During
the walk we crossed over The London Bridge. Because the trip to our destination was too far, we took The
Ghost Bus!!!... Which is basically a normal London bus but black and has an alternative design.
The London Dungeon… If I have to use one word to describe that place, it would be: ‘Screams’. From the
moment we stepped inside, everyone started screaming. Rats as big as my shoes! Rats in cages, rats on
people’s heads. The horror… The horror…
Down in the dungeon we saw people getting disembowelled,
some getting their throats cut open by a barber and then
turned into a pie,… We also saw some familiar faces, such as
Guy Fawkes, who tried to blow up The Houses of Parliament
in 1605. During his performance, I bet half of the class was
singing “Remember, remember the fifth of November…”
After our throats were soar of screaming into the teachers’
ears we head over to our final destination of the evening,
Piccadilly Circus! After a walk of about an hour we arrived in
the shopping streets of Piccadilly. For the first time, after a
long day we were set free from the teachers. Oh joy! After
looking at the illuminated signs for 5 seconds we head off to shops and places to eat something, because we
were so hungry we could eat a hors.. euhm a something that isn’t a horse.
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Those three hours of free time went by so fast. It was 11 p.m. and we were off to our hotel.
At the hotel. Oh boy, the beds were amazing. So soft. While some of us fell asleep instantly, some of us stayed
up until 3 a.m. They were going to be sorry about that the next day.
Day 2
Walking, walking, walking, walking. That pretty much sums up day two. But I’ll elaborate on that. We had to get
out of our beds at about 7 a.m. Because at 7:30 a.m. we were expected at breakfast. It was a buffet with typical
British food like beans in tomato sauce, bacon, sausages and eggs. But there was also a variety of non-British
food such as olives, fresh fruit, croissants, toasted bread,…
At 9 a.m. we headed off to St. Paul’s Cathedral, which is truly an amazing building. It was just a pit stop, so we
took as many pictures as our cameras could handle. After this we
went to Big Ben.
For English class, we got the assignment to act like a tourist
guide and talk about; the buildings, London in general and its
specific places. And most of us thought the people had it hard
during the great fire of 1666! Total torture!
When we stepped
off the tube at Big
Ben, we started a
game: “Ask mr.
Van den Brande
every two minutes
when we would be
going to Oxford Street”. Well, after 4 hours and 130 questions,
we arrived at our location!
We had about 3 hours alone in Oxford Street, in other words: we
had 3 hours alone in Primark…
We had a blast in Oxford Street but our feet… OMG our feet! Our blisters, blisters had blisters.
Finally, we went to our hotel, picked up our bags and left for Belgium.
Oh and instead of sitting, sleeping and letting our feet rest after all the walking. The majority of us thought it
would be a good idea to stand up the entire trip to Belgium!
To sum things up: London was a success. Too bad we couldn’t go for three days, that would have been ideal!
Still, we had a good time, and I for one would love to return. - Anonymous
“Mind the gap!”― Neil Gaiman, Neverwhere
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... en het 2e jaar naar XANTEN!
Vroeg in de ochtend vertrokken de 2de jaars op uitstap naar Xanten!! Dit was een uitstap in het kader van het
vak geschiedenis en voor de enkelingen: Latijn.
Het was natuurlijk wel vermoeiend om zo 2 uur (of was het nu 3 uur... Zoiets ongeveer..) in de bus te zitten,
want onze bestemming was Duitsland. In Xanten zijn er een groot aantal overblijfselen te zien van Romeinse
bebouwing, het was vroeger een legerplaats.
Toen we daar eindelijk waren, gingen we verder te voet naar het museum. Het was ongelofelijk interessant, want
nu konden we de meeste les-onderwerpen, voorwerpen, dingen met onze eigen ogen zien! Het was wel een erg
vermoeiende dag. Gelukkig was het heel mooi weer!
Het grappige aan de dag was dat de jongens op bijna elke plaats de beroemde "Harlem Shake" deden (de
Youtubelink staat ergens voorin!). En ik heb geleerd dat het communiceren met de Duitsers niet echt meevalt.
Maar uiteindelijk was het een hele leuke en leerzame dag, alle 2de jaars willen mnr. Erven, mnr. Savasan en mnr.
Savran hartelijk bedanken; omdat ze meekwamen met ons!!! (En natuurlijk de directeur die de uitstap geregeld
heeft :)) Ik raad iedereen aan naar Xanten te gaan!

- ANONIEM!
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Halloooo allemaal! We hebben eigenlijk niets te zeggen in de inleiding dus laten we
maar snel beginnen met de vertrouwelijke grappige fouten!

De leerkrachten
 Meneer Soete:
-

Op de volgende spiegel.. (pagina)

 Mevrouw Bingol:
-

Het derde semester..(trimester)

-

Neem jullie broek. (boek)

 Meneer Kaya heeft blijkbaar problemen met dingen in het meervoud zetten…
-

Koe’s

-

Olie’s

-

2 aqurium.

-

Een gratis WATER uitdelen….(?)

-

Selin, ga de deur dicht maken..

 Mevrouw Luyckx:
-

Een dingetjes

-

Indicataf present (indicatif)

 Meneer Savran:
-

De Chinese mug ( muur)

 Meneer Erdogan:
-

Even stoerder…..(hij bekijkt zijn fout en blijft zeggen dat het klopt!)

-

Qu’est ce que ce tu t’appelles comment?

-

Van welk merkkat is u kat ? (ras)

Nog erger.., de leerlingen van onze klas tss..tss (wij horen daar ook bij…)
 Tahir:
-

Bekristenen (bekritiseren) - Dat woord blijft hij zo’n 20 keer herhalen…

-

Het eiland Maltese!! (Malta…)

 Sefer:
-

Zorgt ervoor, zorgt er achter.. (zorgt er echter voor)

 Esra Goker:
-

Sporstieste (sportieve)

-

Ik denk..dat Julien een man is.. Kan dat??

 Edibe:

-

Ik naap u a (aap u na.)
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 Baraa:
-

Ik heb dat van Kabria ( Kubra en Rabia)

-

Leest 120 L water als 1201 water..

-

Wie is de bibliotheek van Antwerpen?? (burgemeester)

-

Moest een woordje raden en vraagt: ‘Is dat eten?’ Iedereen: ‘Jaaa!’
Baraa: ’Aaah.. is dat melk??’ ( sinds wanneer behoort melk tot eten??)

-

Ik ben u lachtstoffer (slachtoffer)

 Zahraa:
-

Kops Baraa ( Baraa’s kop)

-

Feadraliteet ( Feodaliteit)

Fouten van andere klassen (blijkbaar zijn we niet de enigen.. oef..)
 Asmae:
-

Dode lijken. ( Een lijk is toch al dood??)

BZ’s smsjes na twaalf uur:
Zahraa:
-

Stuur nix nimr myn better better is byna leeg.. (batterij)

-

Hebbe wy morge Fusikaa? (Fysica)

-

Doe da op sgook (school)

-

Bobbejaala (bobbejaanland)

-

Gn idew (idee)

Baraa:
-

Kwas ant slale (slapen)

-

Canaf het moment dat het omdraalde (vanaf en omdraaide)

-

Myn oge gn sluite.. Zahraa: Hebbe di openingsuren ofwa?

Domme wist je datjes
 Wist je dat Asmae niet weet hoe zij de voornaam van Mr. Gunal moet schrijven en ze
stuurt 4 mails naar hem als volgt:
-

Atila.gunal@lucerna.be

-

Attilla.gunal@lucerna.be

-

Attila.gunal@lucerna.be



Atilla.gunal@lucerna.be

 Wist je dat de naam van Asmae altijd verkeerd geschreven wordt door:
-

Mr. Kaya: Asmea

-

Mr. Van den Brande: Aesma

-

Zahraa: Esmee

 Wist je dat Baraa en Zahraa elkaar moeilijk verstaan: de ene is doof en de andere
kan niet praten.
 Wist je dat bij het examen Frans een paar van het derde jaar ‘HANDICAP’
schreven voor het tegenovergestelde van Gaucher….(linkshandigen).
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België volgens Mr. Smulders
-

De dagen van de week volgens Ayoub (leerling van vorig jaar):

Maandag, schijnt de maan,

Dinsdag zijn de dieren ontstaan,

Woensdag is het wonderdag,

Donderdag horen we donder

Vrijdag zijn we vrij,

Zaterdag zijn we zat,

Zondag schijnt de zon

En dan is de week weer om.
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Boekenaanraders

- door mevr. Pypops
Tijdens de zomervakantie geniet Tinne met volle teugen van de boottochten
met haar oom Ollie. Tot die plots een verhaal vertelt dat haar kippenvel
bezorgt. Hoewel oom Ollie zegt dat het echt gebeurd is, gelooft Tinne het
liever niet. Maar dan doet ze plots zelf een vreemde ontdekking. Samen met
haar beste vriendin Clara trekt ze op onderzoek uit. Spoken bestaan immers
niet. Of toch wel?

l

Een mysterieuze ridder, een paardenhoofd dat zweeft en verschillende
schimmen vormen de hoofdingrediënten van deze thriller. Roger Schoemans
slaagt erin om zijn personages heel levensecht neer te pennen. Je kan je zo
voorstellen dat Tinne en Clara om de hoek wonen. ‘Waterschimmen’ is een
meeslepend boek maar niet echt een thriller te noemen, eerder een goed
griezelverhaal. Je wordt meegezogen in het raadsel van het moeras en wil
heel graag de ontknoping kennen. Een aanrader om ergens knus en gezellig te
ezen.

Marijn heeft een wonderbaarlijke liefde voor dolfijnen. Als hij op een dag met zijn
klas het dolfinarium bezoekt, springt hij zomaar in het bassin. Hij zwemt samen
met de dolfijnen alsof hij nooit iets anders heeft gedaan. Uiteraard wordt zijn
moeder van dit voorval op de hoogte gebracht. Dan vertelt zij iets aan Marijn dat
ze altijd al verzwegen had. Marijn is geboren op de Bahama’s. Maar nadat zijn
vader spoorloos verdwenen was, is zijn moeder daar vertrokken. Marijn en zijn
moeder besluiten om terug naar de Bahama’s te reizen en alle raadsels op te lossen.
Maar dat zou wel eens gevaarlijk kunnen worden.
‘Het Dolfijnenkind’ van Patrick Lagrou is een zeer spannend boek. Je wordt
meteen meegesleept in het verhaal. Je leeft erg mee met de personages en probeert
samen met hen om de raadsels te ontrafelen. Zeker lezen dus.

Het stripverhaal in deze schoolkrant is er eentje dat je gratis kan downloaden en in
veelvoud in de bib kan vinden.
In De rioolrace krijgt de eend Dario een briefje van zijn oom Gust. Daarin staat dat hij
meteen naar de waterzuiveringsinstallatie moet komen. Dario en zijn vriend Raf denken
meteen dat oom Gust in gevaar is. Via de riolering gaan ze op weg naar de
zuiveringsinstallatie. Die riolering is immers de snelste weg. Maar niet altijd de veiligste.

De rioolrace is een eenvoudig stripverhaal met een grappig einde. Maar wel eentje waar je veel uit kan leren. Als
je het wilt downloaden, surf je naar http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=9&e=5&s=39 of typ je in google in:
‘strip water aquafin’.
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Wat over wetenschap
De redactie heeft me gevraagd of ik voor deze
uitgave een stukje over water kon schrijven. Dit
was zeker geen lastige opgave, aangezien water
op natuurkundig en scheikundig niveau toch
wel een bijzondere stof is. Zoals jullie vast wel
zullen weten bestaat water uit 3 atomen, twee
“waterstof” H atomen en een zuurstof atoom O,
waardoor de chemische formule dan ook
gegeven wordt door H2O.
Een van de bijzondere eigenschappen van water hebben jullie misschien al gezien in
de lessen chemie: ze vormen waterstofbruggen. Om dit verder uit te diepen zullen
we eerst kort moeten overlopen hoe “normale” bindingen in elkaar zitten.
Indien twee atomen dicht genoeg bij elkaar komen zullen ze de mogelijkheid
kunnen krijgen om elektronen te delen, zodra dit ook gebeurt zullen de atomen aan
elkaar gebonden zijn en een molecuul vormen. De atomen die deze binding
aangaan, kunnen verschillen in “elektronegativiteit”, ofwel in hun behoefte om
elektronen te ontvangen. Een atoom als zuurstof (O) zal graag elektronen opnemen
in een binding met waterstof, waardoor de deling van elektronen tussen de twee niet
helemaal eerlijk verloopt. Het gevolg is dat er gemiddeld meer elektronen rond het
zuurstof atoom gaan zitten dan rond het waterstofatoom (H). Door dit fenomeen zal
er dan een verschil in lading ontstaan, aangezien elektronen negatief geladen zijn
en ze meer rond het zuurstof atoom zitten zal ook het zuurstof atoom meer negatief
geladen zijn.
Nu zijn we dan eindelijk klaar voor de
zogenaamde H-brug. Twee naburige
watermoleculen zullen beide een meer
negatieve lading op het zuurstofatoom
bezitten en dan ook een meer positieve
lading op de waterstofatomen, het gevolg
hiervan is dat ze zich ten opzichte van
elkaar op een bepaalde manier zullen
oriënteren, zodat de waterstofatomen van
het ene molecuul dichter bij het
zuurstofatoom van de ander zullen zitten.
De waterstofatomen van een molecuul
voelen zich dus aangetrokken tot de
zuurstofatomen van de andere moleculen,
ofwel: er zit een verbinding tussen, de
waterstofbrug.
Waterstofbruggen worden ook gevormd tussen moleculen bestaande uit
(Fluor,Waterstof) en (Stikstof,Waterstof), stikstof (N), fluor (F) en zuurstof (O). Deze
staan niet toevallig mooi naast elkaar in de tabel van Mendeljev.
Een gevolg van de waterstofbruggen is dat als water kouder wordt en bevriest, dat
de moleculen met een bepaalde structuur vast op elkaar gaan zitten, in een
tetraedrische structuur. Deze structuur laat relatief veel ruimte tussen de
gestapelde moleculen over, ruimte die in de vloeibare vorm van water wel benut
wordt. Wat we nu dus hebben is dat er in een liter water, meer moleculen zitten dan
in een liter ijs, en dus dat water relatief zwaarder is. Ofwel, de dichtheid van water
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is groter dan die van ijs, dit is dat ook exact de eigenschap die ervoor zorgt dat ijs
op water drijft en niet andersom. Als dit allemaal niet zo was geweest, dan konden
we niet naar Bart Swings kijken, en hadden de vissen het een heel stuk moeilijker
gehad.
Een ander bijzondere eigenschap van water zien
we in het zogenaamde fasediagram van water.
Een fasediagram geeft weer bij welke druk en
temperatuur een stof de vaste, vloeistof of
gasfase aanneemt. Bij de meeste stoffen zullen
de diagrammen uitzien zoals de bovenste,
waarbij de druk op de “y-as” staat en de
temperatuur op de “x-as”. En waarbij de
overgang van vloeistof naar vast een kromme
lijn naar rechts vormt, zolang de druk stijgt, bij
water ziet dit er echter anders uit, zoals de
onderste, hierbij gaat de kromme naar links. Dit
heeft tot gevolg dat bij een stijgende druk het ijs
wordt omgezet in water. Dit houdt in feite in dat
er onder de schaats van een schaatser een klein
laagje water tussen het ijs en de schaats
ontstaat, tijdens het schaatsen. Zonder dit
fenomeen zouden de schaatsers een stuk
minder snel over het ijs gaan, de schaatsers
glijden als het ware over een laagje water
waardoor er heel weinig wrijving is.

Wat humor in de klas..

1LA/1TALa

Maroua wil niet naast een jongen gaan zitten
Mevr. Al Marchohi: Jij moet daar zitten!
Maroua: Nee ik wil niet naast een jongen zitten!
Mevr. Al Marchohi: Jawel, hop, gaan zitten
Maroua: Maar wacht eens, naast een jongen zitten is haram!
Mevr. Al Marchohi: Maroua het is wel haram om haram te zeggen, terwijl het niet haram is
????????????
Maroua: wablief????????????????????????????????????

[ p.s. het is een grapje dat Maroua niet naast een jongen wil zeggen! Maar deze dialoog was gewoon
ontzettend de moeite van het plaatsen waard!  ]
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Blunders!!!
Leerlingen
Tayibe

*Ik heb het bord afgegeven

ipv afgeveegd

Damla

*Gebreken

ipv begrepen

*Zwooien

ipv zwaaien

*uw broek is krijt???

ipv met krijt

Eda

*kijk naar die duivel

ipv duif

Telli

* de raam

ipv het raam

*A.E.

ipv E.U.

Ahmet

* aftrekken bij elkaar

ipv optellen bij elkaar

Ilknur

* wij opletten

ipv wij letten op

*waarom zou ik zo zeggen?
*Ik voel mij als een zomer

Halime Ogut

ipv waarom zou ik dat zo zeggen
ipv (geen idee wat ze wou zeggen??)

*Ik hou hem neus

vast ipv zijn neus

*Dat opvalt echt

ipv dat valt echt op

my brother and my

ipv and I

*firna

ipv firma

*vooruit

ipv voluit

*kaartje

ipv kadertje

Leerkr8en
mevr. Rits

mnr. Van den Brande * wie dat ik zei dat liegt

mnr. Savran

ipv wie heeft gezegd dat ik lieg

*leg dat eens van beneden

ipv leg dat daar beneden

*10 pagina’s tegen straf

ipv tegen morgen

*dinges

ipv dingen

Gemaakt door Naoual en Telli

(4Handel)
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Nasreddin Hodja op zijn sterfbed

met dank aan mnr. Kolkiran

Hodja was ernstig ziek; het vuur woedde hevig in zijn lichaam. Zijn vrouw zat met waterogen naast het
ziekbed. Toen Hodja dit zag, zei hij: "Waarom huil je mijn geliefde? Was je gezicht, trek je mooiste jurk
aan en zet een gezicht op of je naar je eigen trouwfeest ga."
"Maar Hodja," snikte zijn vrouw, "hoe kan ik zoiets doen, terwijl jij op sterven ligt?"
"Je móet het voor me doen," kreunde Hodja. "Azrael, de doodsengel zal spoedig verschijnen en als hij
ziet hoe mooi jij bent, verandert hij misschien van gedachten en neemt hij jou mee in plaats van mij."
Zijn vrouw, die té bezorgd was om het lot van Hodja, begon alleen maar nog harder te huilen.
De volgende dag liet zij de arts komen. Deze onderzocht Hodja langdurig en vertelde, dat hoogstens
een zeer uitgebreide behandeling met zeldzame en dus dure kruiden hem zou kunnen redden.
Zoals zo vaak in zijn leven was Hodja ook nu platzak; hij kon het zich dus ook niet veroorloven weer
beter te worden. Daarom liet hij zijn vrouw de imam halen. Die vroeg hij, hoeveel de begrafenis zou
gaan kosten. De imam noemde een zeer laag bedrag. Hodja wendde zich tot zijn vrouw: "Je hebt het
gehoord lieve; armen kunnen geen genezing, maar alleen de dood bekostigen. Trek de deken over
mijn hoofd en laat me rustig sterven."
Toen zijn vrienden hoorden, hoe slecht het gesteld was met Hodja, kwamen zij hem opzoeken om
hem in deze moeilijke uren bij te staan. Hodja vroeg hen: "Ik heb twee wensen voor na mijn dood;
beloven jullie mij die te vervullen?"
"Ja natuurlijk, we zijn jouw vrienden," haastten zij zich te zeggen,
want het is moeilijk om een stervende een belofte te onthouden.
Ze hoopten alleen maar dat het hen niet teveel zou gaan kosten.
"Willen jullie mij begraven in een oude kist?" vroeg hij.
Verwonderd riepen ze uit: "Een oude kist, maar wat maakt dat voor
verschil, dood is dood?"
"Kijk," zei Hodja, "als de engelen komen om over mij te oordelen,
dan vertel ik ze, dat ze dat al gedaan hebben. Als bewijs laat ik
hen dan de oude kist zien. Dan zullen zij over mij heen zweven en
terugkeren naar waar zij vandaan kwamen."
"Als je dat wenst, zullen we dat doen. Wat wil je nog meer?"
"Verder vraag ik jullie," ging Hodja moeizaam fluisterend door, "dat
jullie mij ondersteboven in mijn graf zetten."
"Waarom dat nu weer?" riepen zij in de war gebracht door deze
vreemde wens.
"Omdat, zoals jullie allemaal weten, vóór de dag des oordeels de
hele wereld op zijn kop wordt gezet. Dan ben ik de enige die
rechtop zal gaan."
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Vierkantswortel MMM-pagina

Hoofdredacteur: Büşra Daldal

Inleiding
De vierde editie? Tjonge, de tijd vliegt voorbij, niet? We kunnen het ons nog zo
goed herinneren hoe ons ‘schoolkrantavontuur begon’. Wel, het begon allemaal in
onze melkherberg. Ok we geven toe dat dit onze flauwste grap was, maar het is
ook niet de bedoeling dat jullie elke keer plat moeten liggen van het lachen. Dit
even ter zijde, de schoolkrant is voor ons de beste manier om onze grappige, leerrijke en actieve
momenten met jullie te delen. Niet alleen dat was ons doel, maar de schoolkrant zou de teamgeest
op het internaat stimuleren. Zijn we hierin geslaagd? (tis dus de bedoeling dat jullie nu de
meisjesinternaatpagina’s lezen, en merken dat het antwoord ‘ja’ is.)

Eddet Gheurt
…dat Irem ünver Turkse werkwoorden vervoegt op z’n Frans?
…dat Esra op haar rapport voor ALLE vakken boven de 70% heeft behaald?
…dat er nog altijd mensen langskomen voor een tafeltennistoernooi waardoor we serieus
beginnen te overwegen of we er zelf één zouden organiseren?
…dat Esra een overheerlijke chocoladecake had gebakken voor de verjaardag van
meneer De Vael en doordat Ebru deze vergat op het internaat, de meisjes er lekker van
genoten hebben?
…dat Seda een nieuw record heeft gebroken? Ze is namelijk tussen de 3de en de 4de editie
niet één keer gevallen?
…dat Irem ünver Franse uitdrukkingen letterlijk vertaalt naar het Nederlands? Bv. Fait
des beaux rêves = Maak goeie dromen????

De droom van de vlinder
Op de terugweg van Gent naar ons internaat, werd de onderstaande
film de afsluiter van de dag. Het is een romantische dramafilm, die
zich situeert begin de tweede oorlog.
In het stadje Zonguldak dromen twee jonge dichters, Muzaffer Tayyip
Uslu en Rüştu Onur, ondanks de ziekte tuberculase, van een grote
toekomst:

ze

willen

één

keer

hun

moderne

gedichten in

het

gerenommeerde literaire tijdschrift “Varlık” gepubliceerd krijgen. Maar
enkel hun leraar literatuur begrijpt hen en hij wordt hun vriend en
mentor... De film ‘Kelebeğin rüyası’ (of letterlijk vertaald: de droom
van een vlinder) is een echte aanrader!!!
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Ghent…
De eerste week na de vakantie was zeer vermoeiend. We waren allemaal uitgeput. Ontspanning
was de boodschap, dus besloten de internaatbegeleidsters om een uitstap naar Gent te
organiseren. We startten onze dag met een heerlijk ontbijt in Büsra Daldal’s huis. Met een volle
buik gingen we de stad in. Jullie weten vast wel dat shoppen een primaire behoefte is van de
meeste meisjes, daarom was de Veldstraat onze eerste bestemming. Na deze leuke citytrip was het
tijd om terug te keren naar Antwerpen…

Nieuweling
Hallo, ik, Irem Ünver, kom van Vilvoorde en zit al twee maanden op het Lucerna college. Ik zit in
3Handel en verblijf op het Moeder Maria Meisjesinternaat. Ondanks de studies en de discipline vind
ik het hier heel gezellig. Daar ik tot nu toe in een katholieke school heb gezeten, wordt Lucerna
college een fonkelnieuwe ondervinding. In mijn vorige school waren er alleen maar oude, bijna op
pensioen gaande leerkrachten. Op het Lucerna college zijn er veel jonge leerkrachten, die
leerlingen beter begrijpen, wat een sterk punt is. Kortom, ik vind het hier zeer aangenaam en zal
hier altijd willen blijven. Bye!
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Enquête over ‘water’
1. Wat zou je graag willen weten over water?


Hoeveel dieper zou de oceaan zijn zonder sponzen?



Als zwemmen goed is voor de ontwikkeling van armen en benen, waarom hebben vissen dan geen



Als je een rode steen in de zwarte zee gooit, wat wordt hij dan?

armen en benen?

2. Wat kan volgens jou een ander woord zijn voor ‘watergevecht’?


Aquarel



Zwemslag



H2 vs O

3. kan je met een kort gedicht ‘water’ koppelen aan ‘liefde’?


’s Ochtends drink ik niet ik denk aan haar,



's middags drink ik niet ik denk aan haar,



's avonds drink ik niet ik denk aan haar,



's nachts slaap ik niet ik heb dorst.

4. Wat zijn de methoden voor waterbesparing?


Handen niet meer wassen na het toiletteren.



Wegwerpservies gebruiken, zo kan je behoorlijk veel afwaswater besparen.



Geen komkommers kweken, ze bestaan 99% uit water.

5. Hoe interpreteer jij een halfvolle glas?


Het glas is half vol, of half leeg.



Het glas is twee keer de grootte die het eigenlijk zou moeten hebben.



Eigenlijk is het glas altijd vol: ½ Water ½ lucht.

6. Vertel eens een waterige mop over Hollanders.


Hoe herken je een Hollands schip op de oceaan? Er vliegen geen meeuwen achter.



Een Hollander komt bij de huisarts met een splinter in de tong. Arts: Hoe is dat gebeurt? Hollander: Ik



Hoe moet een Hollander overgeven? Met zijn tanden op elkaar om de brokken tegen te houden.

had een druppel water gemorst op een ruwe houten tafel.

Bowling
Na een stevig ontbijt met de moeders, besloten we om iets tofs te doen. Samen gingen we richting
Euro Bowling. De ambiance en de sfeer was super. We zorgden zelf voor muziek (met Gangnam
Style gingen we tekeer). Strikes, waren er niet veel, maar wat niet ontbrak was de goede humeur
van de meisjes, dus als gevolg heel veel plezier! Na heel veel zwoegen met een bowlingbal, was
een ijsje de beste afsluiter van de dag.
Ps: we geven toe dat mevr Bingöl heeeeeeel goed kan bowlen!
Beste beste beste lezers, spijtig genoeg is deze editie alweer beknopter, dit wegens de
examens. Tot de volgende editie…
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