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SPONSOR DE SCHOOLKRANT!
Vanaf volgende jaargang is de Lucerna Lukraak op zoek naar
bedrijven + mensen die willen adverteren in de schoolkrant. Door
een kleine prijs te betalen per ¼ van een pagina (75 euro), gaan we
de schoolkrant terug in kleur kunnen drukken.

Voordelen van adverteren in de Lucerna Lukraak:
-

Door het aanbieden van het product of door gebruik te maken van
bijvoorbeeld kortingsbonnen  meer klanten, meer verkoop!

-

Meer naamsbekendheid, meer herkenbaarheid voor het bedrijf, het logo
en de producten. De schoolkrant wordt uitgebreid gelezen: niet alleen
door alle leerlingen, maar ook door ouders, broertjes, zusjes, vrienden, …
Bovendien zijn onze leerlingen en leerkrachten verspreid over heel
Antwerpen en omgeving (Willebroek, Sint-Amands, Lier, Mechelen, Boom)

-

Het helpen bijdragen aan een geweldig schoolinitiatief, dat erg populair
onder de leerlingen is en meehelpen de wereld een klein beetje beter
maken door een mooie kleurendruk te ondersteunen! ( ;-) )

Voor meer informatie: neem contact op met
anne.vandelft@lucerna.be .
Wij kunnen ook zelf een voorstel voor een advertentie of kortingsbonnen
aanleveren.
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Lucerna in the world: oproep foto’s (HELP MEE!)
Stuur deze zomer vanuit al jullie vakantiebestemmingen EEN FOTO
naar mevrouw Van Delft! We gaan vanaf volgend schooljaar werken met
thema’s en het thema van de 1e schoolkrant is “de wereld”.
We gaan een mooie kleurencover maken met daarop al deze foto’s. Dus
hopelijk staan er tientallen mooie foto’s van de hele wereld op de voor- en
achterkant, maar daar hebben we jullie wel voor nodig! Het maakt niet uit
wat er op de foto staat, als hij maar mooi is ;-) (het mag dus ook
NEDERLAND of BELGIE zijn! Als het maar “wereld” is!)
En voor wie zich keihard verveelt, een geweldig fantastisch idee heeft
gekregen voor een schoolkrantartikeltje of gewoon de school(krant) mist:
opnieuw staat de mailbox van mevr. Van Delft de gehele zomervakantie open
(altijd voor de Lukraak!)! Het liefst wel binnen het thema “de wereld” :-)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

School op z’n Romeins

Goed, slecht en afschuwelijk

Goed: Ouders moesten schoolgeld betalen, dus alleen ouders die geld hadden, stuurden hun kinderen
naar school. Als je ouders arm waren, hoefde je gelukkig niet naar school.
Slecht: Slavenkinderen gingen niet naar school. Ze waren vanaf hun geboorte slaaf en dus eigendom van
hun meester.
Afschuwelijk: Arme kinderen hoefden niet naar school, maar ze moesten keihard werken voor hun
ouders. Als je dat niet deed, konden je ouders beslissen je te verkopen! Het was verboden om ‘vrije’
kinderen als slaaf te verkopen, maar arme ouders deden het toch wel eens. De kans dat ze betrapt
werden, was niet erg groot.
Goed: Het onderwijs zag er ongeveer net zo uit als nu. Eerst basisschool, dan voortgezet onderwijs en
daarna universiteit.
Slecht: De meeste kinderen kwamen niet verder dan de basisschool.
Afschuwelijk: Op de basisschool kreeg je stokslagen als je lui was. Als je meester geen stok had, kon hij
je ook een gewoon pak slaag geven.
Goed: Er zaten meestal niet meer dan 10 tot 12 leerlingen op een basisschool.
Slecht: Daardoor verdiende een schoolmeester niet genoeg. De arme man moest er nog een baantje
bijnemen, bijvoorbeeld in een werkplaats.
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Afschuwelijk: De Romeinen kenden geen Arabische cijfers. De rekensommen zagen er met die Romeinse
cijfers verschrikkelijk uit. Vraag je leraar maar eens of hij deze som kan uitrekenen: LXXXVIII plus XII.
(Het antwoord is C!)
Goed: Schoolkinderen hadden een eigen godin. Ze heette Minerva. In maart hadden de kinderen vakantie
ter ere van Minerva. Daarna begon het schooljaar.
Slecht: Ieder kind moest zijn eigen spullen meenemen: een wastabletje en stylus (scherpe pen om letters
mee in de was te krassen), boekrollen (duur!) en een abacus (telraam).
Afschuwelijk: In het voortgezet onderwijs werd je bij een ernstige overtreding gegeseld met een leren
zweep, terwijl je medeleerlingen je vast moesten houden.
Goed: De school was iedere negende dag dicht omdat het markt was – waarschijnlijk was er dan te veel
lawaai om les te geven.
Slecht: Het was nogal saai op een basisschool. Je leerde niet veel meer dan RTL – Rekenen, Taal en
Lezen.
Afschuwelijk: In het voortgezet onderwijs hield je je bezig met dodelijk saaie grammatica en
letterkunde. Verder leerde je nog wat aardrijkskunde en geschiedenis. Op de universiteit werd je vooral
getraind op spreken in het openbaar. De Romeinen dachten namelijk dat een goed spreker ook een goed
leider was. (Wat denk je? Hadden ze gelijk?)

Leef als een oude Egyptenaar…
De Egyptenaren woonden in huizen die waren gebouwd van leem. Leem was namelijk gratis
en werd in de warme zomerzon keihard. Lemen huizen konden honderden jaren blijven staan en
daarom bouwen sommige Egyptenaren hun huizen tegenwoordig nog steeds van leem. Hoe
belangrijker je was, hoe groter je huis. Egyptenaren hadden weinig meubels, omdat ze het
grootste deel van de tijd toch buiten waren. Zou jij wel als een Egyptenaar willen leven?
1. Egyptenaren droegen weinig kleding. Kinderen en arme mensen droegen vaak
helemaal niets. Gelukkig leefden de oude Egyptenaren in een warm en droog land, en
vond

iedereen

het

heel

gewoon

om

in

zijn

blootje

rond

te

lopen.

2. Egyptenaren aten brood. Dit brood was zo hard, dat hun tanden er vaak van
afbraken. In 2000 v. Chr. waren er al bakkerijen in Egypte.
3. In Egypte kende men als groente onder andere: komkommer, selderij, sla, ui, knoflook,
prei en uien. De vruchten die men at, waren meloenen, vijgen, granaatappels en dadels.
Druiven waren alleen bedoeld voor de wijn en honing gebruikte men als zoetmaker. De
latere Egyptenaren kenden ook kersen, appels en peren. Schapen, feiten, koeien en
ganzen leverden vlees, maar varkens vond men onrein.
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4. De Egyptenaren dronken bier dat was gebrouwen van gerst. Er werd brood
toegevoegd aan gerst en water en dat hele zaakje liet men gisten. De vloeistof moest
gezeefd worden voordat hij kon worden gedronken en zag er waarschijnlijk meer uit als
soep dan als bier!
5. In 1600 v.Chr. maakten de Egyptenaren hun eerste snoepjes. De recepten heeft
men op kleitabletten teruggevonden.
6. De Egyptenaren trainen Ethiopische bavianen om dadels uit de bomen te plukken.
(Als je toevallig een dadelboom in je achtertuin hebt, kun je misschien je ouders
trainen.)
7. Iets heel anders is dat Egyptenaren heilig geloofden in tovenarij. Hier volgt de
nuttigste aanwijzing die je ooit zult lezen. Deze tip zou zelfs je leven kunnen redden!:
Als je pech hebt in een rivier vol krokodillen te vallen, zeg dan: Heil aap, zeven el lang

met ogen van goud en lippen van vuur en woorden als vlammen… Houd de krokodil
tegen zodat ik veilig op de kant kan klimmen!
Zeg het snel en in het Egyptisch. Het werkt geheid en is dat niet het geval, dan krijg
je je geld terug.
8. Egyptenaren knipten hun haren kort vanwege de warmte. Maar bij belangrijke
gebeurtenissen droegen rijke Egyptenaren een pruik. Boven op die pruik droegen ze
dan een witte kegel van was. De was was vermengd met parfum. Terwijl de belangrijke
gebeurtenis zich voltrok, smolt de was en kwam het parfum vrij… waarna de was over de
pruik

liep!

9. De Egyptische geneeskunst was een mengeling van gezond verstand en tovenarij.
Khety, een regeringsambtenaar, werd eens aangevallen en liep daarbij een ernstige
hoofdwond op. De artsen slaagden erin Khety onder narcose te brengen, waarna een
deel van zijn beschadigde schedel werd verwijderd. De wond werd dichtgenaaid en
Khety overleefde het.
10. Aan de andere kant probeerde men blindheid te genezen door een varkensoog fijn te
stampen met honing en rode oker, waarna dit papje in het oor van de patiënt werd
gegoten!
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De schoolhoroscoop
RAM (21 maart tot 20 april)
Opeens besluit je dat het tijd is om je geliefde teddybeer niet meer bij je te laten slapen ’s
nachts. Je moeder is geshockeerd en het afscheid is moeilijk, maar toch wordt hij dan bij het
vuil gezet. Je nachten zijn opeens een stuk langer zo alleen.
STIER (21 april tot 20 mei)
Wat een geluk Stier: je vindt zomaar een mooie teddybeer bij het vuilnis! Je geeft hem aan je
kleine broertje, die opeens een stuk minder huilt dan tevoren. Je voelt je een goed persoon en
je hebt ook nog eens wat meer slaap omdat je broertje de teddybeer bijna opvreet van geluk.
TWEELINGEN (21 mei tot 21 juni)
Vreemd genoeg heb je opeens nachten vol dromen over een knuffel waarmee je praten kan.
Je denkt dat je gek geworden bent, maar de sterren hebben een oplossing voor je: in plaats
van het te verdringen, kan je er het beste zoveel mogelijk over praten.
KREEFT (22 juni tot 21 juli)
De sterren hebben je wel gehoord de afgelopen 2 jaar, toen je zoveel commentaar gaf op de
schoolhoroscoop en hoeveel onzin het wel niet is. Daarom krijg je in deze editie van de
Lukraak GEEN advies of een leuke tekst! Je zoekt het maar uit.
LEEUW (22 juli tot 23 augustus)
Zoals gewoonlijk ben je alles kwijt. Het enige wat je voortdurend lijkt te vinden, zijn
teddyberen, maar als kind al had je een specifieke voorkeur voor knuffels van het hondenras,
dus wat moet je met die stomme beren? Leen deze maand zeker niks uit.
MAAGD (24 augustus tot 23 september)
Alles is vreemd voor je deze maand. De lessen, de leerkrachten, je medeleerlingen, je familie,
je huiswerk, de Nederlandse taal, elke andere taal. Naarstig ga je op zoek naar wat verstand
en ook geld om frisdrank te kopen, we raden je sterk aan vooral bij de Leeuw te gaan lenen.
WEEGSCHAAL (24 september tot 23 oktober)
Bijna zomervakanties, bijna eindexamens Weegschaal!! Al zwetend op je examen Nederlands
besluit je een opstel te schrijven over teddyberen en je maakt daarmee mevr. Quintens aan
het wenen van ontroering, een teddybeer blijkt net haar lievelingsdier te zijn!
SCHORPIOEN (24 oktober tot 22 november)
Als je mnr. Erdogan nog 1x hoort zingen, ga je gillen, is het niet waar Schorpioen? Waarom is
dat denk je? Is er een onderliggend trauma? Of ben je gewoon jaloers op zijn talent?
BOOGSCHUTTER (23 november tot 22 december)
Een filmrecensie-opdracht voor Engels heeft je volledig enthousiast gemaakt, je overweegt
zelfs het eventueel voor de schoolkrant in te sturen. Into the wild blijkt echter geen beren te
hebben in het scenario, maar misschien heb je meer geluk bij Toy Story?
STEENBOK (23 december tot 20 januari)
Too much to bear gaat voor jou niet op, he Steenbok? Je kan maar niet genoeg krijgen van de
dierentuin en die ijsberen en je smeekt je moeder om een abonnement voor de zomer.
WATERMAN (21 januari tot 19 februari)
Rebels als je bent, kan je je eentonige leven niet meer aan en besluit je alleen maar
undercover tijgerprinten te dragen onder je uniform! Amai zeg! Nu je haar nog in mooie
manen en leren blazen en grommen als iets je niet aanstaat.
VISSEN (20 februari tot 20 maart)
De Vissen heeft besloten een toekomst als acteur tegemoet te gaan. Je eerste rol is die van
een beer, die helaas neergeschoten is en sindsdien een vloertapijt is voor de open haard.
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Afscheid van de 6e-jaars!

Tot ziens lieve leerlingen!
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Groeten uit…
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door mevr. Pypops

Hal is een intelligente jongen uit Skandia. Zijn vader is tijdens een plundertocht gedood. Nu
wordt Hal opgevoed door zijn moeder en door Thorn, de vriend van zijn vader. Hal is steeds
bezig met het uitvinden van allerlei zaken. Tot hij zestien wordt. Dan wordt hij ingedeeld in een
broederband om te leren vechten en varen. Over de jongens in Hals broederband zegt iedereen
dat ze niets waard zijn. Maar Hal komt er al snel achter dat elke jongen zijn nut heeft. Samen
vormen ze een sterk team. Maar de strijd met de twee andere broederbanden wordt steeds
heviger. En tot overmaat van ramp komen er piraten op Skandia af. Hal en zijn broederband
besluiten de strijd aan te gaan.
De auteur John Flanagan is reeds bekend dankzij zijn boeken ‘De Grijze Jager’. Van deze boeken wordt
gezegd dat ze iedereen aan het lezen krijgen. John Flanagans nieuwe reeks ‘Broederband’ lijkt dezelfde
weg op te gaan. Het eerste boek ‘De Outsiders’ is in ieder geval een echte aanrader. Het boek leest heel
vlot, houdt de spanning goed vast en zit vol verrassingen. Flanagans schrijfstijl zorgt ervoor dat je
helemaal met de personages meeleeft. Als je deze zomer niet weet wat te doen, moet je zeker dit boek
eens lezen.

Ricky woont op Europia. Hij wil uitvinder worden. Zijn grote voorbeeld is Eustachius. Zijn
grote droom is om ooit naar Titania, een buurplaneet, te vliegen. Maar de ministriële
besluiters, de machthebbers van Europia, hebben dat aan iedereen ten strengste verboden.
Tijdens het maken van een spreekbeurt voor school komt Ricky in contact met Eustachius.
Omdat het onderwerp van zijn spreekbeurt niet in goede aarde valt bij de ministriële
besluiters, moet Ricky vluchten. Samen met Eustachius vertrekt hij naar Titania. Maar is
dat wel een goed idee? Is Eustachius wel wie hij zegt te zijn? En wat is die kleine stip aan
de hemel die alsmaar groter wordt?
Mark Tijsmans is, zoals sommigen onder jullie weten, mijn favoriete auteur. Ook met ‘Uit de lucht
geplukt of hoe Ricky de wereld redt’ heeft hij weer een superboek geschreven. In het begin gaat het
boek traag vooruit. Maar op een bepaald moment kom je in een soort stroomversnelling terecht en kan je
het boek nauwelijks opzij leggen. Het boek is geschreven in die typische ‘Tijsmansstijl’. Het zit vol
verrassende wendingen en nodigt heel sterk uit om mee te denken. Ook een echte aanrader voor de
zomervakantie dus.

Lucky Luke is de cowboy die sneller schiet dan zijn eigen schaduw. Samen met zijn trouwe paard
Joly Jumper is hij steeds op stap om boeven te vangen en mensen te helpen. Regelmatig is hij op
pad om de Daltons te vangen. Dat zijn boeven van het ergste soort hoewel ze vaak onhandig
zijn. Soms wordt Lucky Luke vergezeld van Rataplan, de domste hond die het Wilde Westen ooit
heeft gekend. Elke keer weer beleeft hij spannende avonturen en moet hij zijn schietkunsten
bewijzen.
De stripreeks Lucky Luke is bedacht door Morris. Elk avontuur is spannend en
grappig tegelijk. Regelmatig wordt er verwezen naar echte gebeurtenissen uit het
Wilde Westen van de 19de eeuw. Ook een aantal personages, zoals de Daltons, zijn
gebaseerd op personen die echt hebben bestaan. Samen met Kuifje en Asterix is deze strip
de populairste Europese strip. De reeks is in 23 talen vertaald.
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Hanzala Sali-Latifi (5ECW) behaalt de 1e plaats op
internationale olympiade!
In de paasvakantie, april 2013, trok een leerling van het Lucernacollege Antwerpen
naar de verre en exotische bestemming Baku, Azerbeidzjan. Begeleid door een
leerkracht, mnr. Erdogan, ging Hanzala Sali-Latifi (5Economie-Wetenschappen) naar
daar om deel te nemen aan een internationale olympiadewedstrijd: de International
Environmental Project Olympiad (INEPO) Eurasia 2013. INEPO Eurasia 2013 is een
eigenlijk internationale wetenschapsbeurs over milieu en duurzaamheid, dit jaar was
reeds de 7e editie. Naast individuele leerlingen deden ook vele scholen met hun
klasprojecten van Azerbeidzjan mee. Deze olympiade duurde in totaal vijf dagen en
alle deelnemende jongeren hebben naast hun exposities ook allerlei activiteiten in
Baku zelf ondernomen.
INEPO is een organisatie die al twintig jaar actief. De organisators richten zich op het
verenigen van gelijkgezinde jongeren (leerlingen tussen 13 en 19 jaar), ongeacht
hun land, religie of ras: in navolging van de Verenigde Naties willen ze de wereld
kleiner maken en ideeën internationaal laten uitwisselen. Met 8 landen die
deelnamen in 1993, waren dat er al 50 in 2012: INEPO wordt duidelijk elk jaar
bekender en meer populair. Zoals de naam al zegt, gaat INEPO specifiek over het
milieu en hoe we de planeet schoon kunnen houden. De projecten die deelnemen
aan de olympiade zijn gericht op vragen als: hoe kunnen we de veiligheid,
gezondheid en voortgang van onze planeet garanderen, bevorderen en verbeteren?
De liefde voor het milieu en een bijzondere toekomstvisie brengt de internationale
studenten samen in dit project.
Deelnemers kunnen hun projecten binnen de volgende subcategorieën inrichten:
fysica, chemie, biologie, gezondheid en sociale wetenschappen. Duidelijk is dat
INEPO uitermate geschikt is voor de meer wetenschappelijk georiënteerde leerlingen,
die een platform zoeken voor hun ideeën en het tonen van hun talent. Ook is het een
geweldige kennismaking met de internationale kracht van wetenschap, voor welke
het niet uitmaakt wat iemands achtergrond is, het enige wat telt is dat diegene
goede ideeën heeft die gedeeld worden met anderen. INEPO’s jury beoordeelt alle
projecten

op

basis

van

de

gestelde

onderzoeksvragen,

de

gebruikte

onderzoeksmethode en er is oog voor welke voorzieningen de leerling beschikbaar
heeft om zijn project te kunnen uitvoeren. Ook de potentiële waarde voor het milieu
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is een belangrijke waarde bij de beoordeling en puntenverdeling door de jury. Onze
deelname aan een internationale milieu-olympiade was eigenlijk een logische stap,
gezien het Lucernacollege altijd al oog heeft gehad voor milieuverbetering en –
vriendelijkheid. Onze leerlingen ondernemen al jarenlang dergelijke projecten onder
begeleiding van fysica- en chemieleerkrachten. Sinds het schooljaar 2012-2013 is
het Lucernacollege Antwerpen bovendien een enthousiast deelnemer aan het MOSproject (Milieuzorg Op School) en dus meer dan ooit bezig met haar leerlingen in
contact te brengen met ideeën over milieu.
Het Lucernacollege Antwerpen heeft deelgenomen aan INEPO Euroasia 2013 met het
project

‘Meteoballon’, dat

ook

eerder

al

een

prijs heeft

gewonnen

bij

de

Wetenschapsexpo van 2012 in Brussel. Twee grote heliumballonnen zijn ‘de ruimte
ingestuurd’ om beelden te verkrijgen van de aarde op die hoogte. Zoals ook op
Youtube te zien is, werden de ballonnen met daaraan een parachute en een laadbox,
waarin o.a. een camera en een gps-toestel waren geïnstalleerd, tot opstijgen
gebracht. En met succes, want de ballon heeft uiteindelijk een hoogte van 30,6 km
behaald. De beelden van de stratosfeer zijn magnifiek. Neem zeker een kijkje op
Youtube (meteo ballon 2.0): http://www.youtube.com/watch?v=VOe9dh5cScw .
De feestelijke opening van INEPO is gedaan door de minister van ecologie
Hüseynqulu Bağırov, de voorzitster van IDEA, Leyla Aliyeva (dochter van de
president) en de voorzitter van SOCAR Rövnag Abdullayev (overheidsbedrijf voor
brandstof). De olympiade werd feestelijk beëindigd en dit keer waren naast allerlei
toespraken van de ministers en andere belangrijke mensen, ook allerlei dansgroepen
op het podium aanwezig. Enkele leerlingen hebben tot slot ook gezongen in de taal
van Azerbeidzjan.
Met het inspirerende project “Meteoballon” heeft Hanzala Sali Latifi geweldig genoeg
de eerste plaats behaald (hij werd bekroond als “gold medal winner”). Hanzala
heeft zijn gouden medaille mogen ontvangen van de minister van onderwijs, Misir
Mardanov. Hij heeft een indrukwekkende en trots-makende stempel gezet als
vertegenwoordiger van Lucerna en België op dit internationaal evenement! Dat
belooft voor volgend jaar!

11

12

LCA-dames scoren flink: 3e plaats provinciaal zaalvoetbal
Enige tijd geleden heeft het Lucernacollege Antwerpen een team samengesteld om deel te
nemen aan de provinciale zaalvoetbalcompetitie voor scholieren. Door hieraan deel te nemen
hopen we de leerlingen, onder begeleiding van hun L.O.-leerkracht, nog wat extra sportmotivatie
te geven en natuurlijk een leuke buitenschoolse activiteit aan te bieden! In februari speelden ons
dameszaalvoetbalteam, samengesteld uit meisjes vanuit veel verschillende klassen en jaren van
de school, de halve finale en zij werden tweede: een groot succes dus, want ze mochten door
naar de finale!

Afgelopen woensdag 17 april was het dan zover, een spannende dag: het team van Betul Kosar
(6ECW), Seyma Tasci (5ECW), Naoual El Mahaoui (4HAN), Eda Kazaz (4HAN), Esra Kosar
(3WET) en Ferhunde Halici (3HAN) speelde dan eindelijk de zaalvoetbalfinale van de provincie
Antwerpen. Hier is natuurlijk een hoop oefenen aan vooruit gegaan, gepaard met een hoop
natuurtalent en zelfvertrouwen. Het spelen van de provinciale finale is al een mooie bereiking,
e

maar de meisjes behaalden ook nog eens de 3 plaats in de competitie! Mevr. Wilmet, leerkracht
L.O. voor de meisjes van het Lucernacollege Antwerpen, heeft dus zeker niet onterecht enig
voetbaltalent in onze leerlingen opgemerkt. Met groot enthousiasme zeggen we dan ook: proficiat
en tot volgend seizoen!
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Vergeet nooit je pen….
geen pen = geen notities
geen notities = geen studie
geen studie = falen
falen = geen diploma
geen diploma = geen werk
geen werk = geen geld
geen geld = geen eten
geen eten = mager
mager = lelijk
lelijk = geen liefde
geen liefde = geen huwelijk
geen huwelijk = geen kinderen
geen kinderen = alleen
alleen = depressief
depressief = zelfmoord
zelfmoord = dood

Dus vergeet nooit je pen !!! xp

(ingezonden door Beyza Arslan – 1TAB)

ZEER vreemde foto’s

(ingezonden door mnr. Savran)

http://www.samanyoluhaber.com/foto-galeri/Bu-hayvanlara-ne-olmus/14476/
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Citaten van Lao-Tse


(Chinees filosoof)

Tahir Kocak 3 wet

Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten.
Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken.



Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.



Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo
komt goedheid tot stand.



Als je goed naar de staart van de kikker kijkt, zie je dat hij er geen heeft.



Als rijkdom en eer je hoogmoedig maken, is dat vragen om ongeluk. Je terugtrekken als je
iets hebt voltooid, dat is de weg.



De grote volheid schijnt leeg te zijn, en toch kan men haar niet uitputten.



De grote weg is vlak, maar mensen zoeken liever bergpaden.



De hemel en aarde kunnen lang leven, omdat ze niet voor zichzelf leven.

WETENSCHAPSEXPO JCW - 2e en 3e plaats voor LCA!
Eind april 2013 hebben enkele leerlingen van Lucerna Antwerpen deelgenomen aan een
Wetenschapsbeurs voor jongeren, georganiseerd te Brussel door JCW. De
WetenschapsEXPOsciences is een jaarlijks nationaal evenement, en al eerder hebben we
verschillende leerlingen van Lucerna Antwerpen bij deze wedstrijd in de prijzen zien vallen! Dit
jaar deden 3 groepen mee van het 3e jaar Wetenschappen, ondersteund door de leerkracht
biologie/natuurwetenschappen: mnr. Kaya. En opnieuw niet zonder succes!
Ons eerste deelnemende project was dat van Aysenur Deveci, Esra Kosar en Rabiya Erdem.
Hun onderwerp was gezichtsbedrog, waarbij ze met allerhande visuele hulpmiddelen een meer
wetenschappelijke uitleg gaven over hoe gezichtsbedrog werkt/wordt verwerkt in de hersenen.
Wel 4 jury’s zijn bij hen langs geweest, boeiend moet het dus zeker zijn geweest (en/of goed
gepresenteerd)!
De tweede groep bestond uit Edibe Basoglu, Beyza Yilmaz en Esra Goker. Zij onderzochten in
hoe verre auto’s op een milieuvriendelijke wijze brandstof kunnen gebruiken: hun voorstel zou
zijn dat auto’s voortbewegen met behulp van water. Een waterstofauto is een auto die niet
rijdt op fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel, maar op waterstof (H2). Waterstof zou
kunnen dienen als brandstof voor een traditionele verbrandingsmotor, of voor een
brandstofcel. In het laatste geval wordt de auto dus aangedreven door elektromotoren. In
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beide gevallen is het enige restproduct waterdamp (zeer, zeer milieu- en toekomstvriendelijk
dus!). Een brandstofcel is een motor op water, die is ontworpen door Stanley Meyer. Hierin
kan water omgezet worden in waterstof en zuurstof, tegen minder energie dan vrijkomt bij de
verbranding van die gassen. De meisjes behaalden met dit goed uitgedachte voorstel de 3e
plaats en wonnen een 20 euro FNAC-waardebon en kregen een certificaat!
Tot slot waren er twee jongens met een interessant project: Muhammed Yildiz en Tahir Kocak.
Hun wetenschapsvoorstel had betrekking op 3D-zonnepanelen. Dit zijn panelen die meer
energie opwekken dan normale panelen en dus meer efficiënt zijn dan wat we tot nu toe
gebruiken. Blijkbaar een idee met toekomst, want ze haalden de 2e plaats in de categorie
Elia trophy. De prijs was eveneens een waardebon van 20 euro en een gezelschapsspel. De
Elia trophy-categorie is een specifiek onderdeel van de WetenschapsEXPOsciences, waar men
zich uitsluitend richt op energie. De transmissie van elektriciteit wordt verbonden met de
mogelijkheid tot integratie van hernieuwbare energiebronnen en “smart grids” de wijze
waarop wij elektriciteit verbruiken helemaal zou moeten (kunnen) veranderen.
Overbodig is het om te zeggen dat met zoveel deelnemende leerlingen, het geweldig is dat de
Lucernaleerlingen een respectabele plaats hebben behaald in deze innovatieve
wetenschapsbeurs!
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MOPPEN

Mihran Topbas (3LAT)

Een prof neemt het middagmaal in de kantine van de univ. Een student zet zich tegenover hem
aan dezelfde tafel. De prof ergert zich hieraan en zegt: "een varken en een vogel lunchen niet
samen”
Zegt de student: "Oké, ik vlieg wel naar een andere tafel."
De prof is razend om dit antwoord en besluit om de student bij zijn volgend examen te buizen.
Op het volgende examen kan de student echter perfect op alle vragen antwoorden en de prof
besluit om een meerkeuzevraag te stellen
Hij vraagt: "Op straat tref je twee zakken aan, in de ene steekt een stapel bankbiljetten en in de
andere steekt verstand, welke kies je?"
"De zak met het geld," zegt de student waarop de prof zegt "in uw plaats zou ik die met verstand
genomen hebben."
Waarop de student zegt: "De mensen nemen meestal datgene wat ze niet hebben ... "
De prof is razend om dit antwoord, neemt het examenblad van de student en schrijft er
onnozelaar op. De student gaat weg, doch keert terug op zijn stappen.
Hij geeft het blad terug aan de prof, en zegt : "Meneer,.. U hebt mijn examen wel ondertekend,
maar vergat er de punten op te vermelden !!!! "

Er komt een professor bij een universiteit kijken of de studenten wel slim genoeg zijn. Hij
vraagt of de slimste student even bij hem wil komen voor een paar vraagjes. Nou dus die
jongen komt naar de professor toe. En de professor begint met de eerste vraag: "Hoe
noemen we het ding om naar de sterren te kijken?"
Waarop de student antwoordt: "Een telescoop."
"Goed," zegt professor, "en om naar bacteriën te kijken?"
"Een microscoop."
"Goed. En nu een lastige: hoe noemen we het ding om door muren te kijken?"
Waarop de student vraagt: "Kan dat dan?"
"Ja," zegt de professor.
"Waarmee dan?" vraagt de student.
"Met een raam, mijn beste jongen, met een raam!"
Zegt kleine Frits tegen zijn meester: "Meester, ik wil U niet bang maken, maar mijn vader
heeft gezegd dat als ik deze keer weer met zo'n slecht rapport thuiskom, iemand op een pak
slaag kan rekenen!”
Een rechter probeerde de jury uit te leggen dat de beklaagde niet noodzakelijk een
leugenaar was omdat hij zijn getuigenis achteraf had gewijzigd.
"Bijvoorbeeld," zei de rechter, "toen ik deze morgen op de rechtbank aankwam, was ik
ervan overtuigd dat ik m'n gouden uurwerk bij me had.
Maar toen herinnerde ik me dat ik het had laten liggen op het nachtkastje."
Toen de rechter 's avonds terug thuis kwam, vroeg zijn vrouw: "Waarom zo'n haast om uw
uurwerk? Is het niet een beetje overdreven om drie mannen te sturen om het te komen
halen?"
"Wat?" riep de rechter, "Ik heb helemaal niemand om mijn uurwerk gestuurd, laat staan
drie personen! Vertel me wat er gebeurd is?"
"Ik heb jouw uurwerk meegegeven aan de eerste die kwam", antwoordde de vrouw,
"aangezien hij precies wist waar het lag, dacht ik dat jij hem gestuurd had..."
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Marya Potter reportert!
Dag beste lezers van lukraak deze keer kon ik niet zoveel schrijven door dat onze zeer
lieve leerkrachten ons te veel taken geven, toch wilde ik wat schrijven. Let’s go!

De dood
De dood is slechts de oversteek naar een ander wereld, zoals vrienden de zee
oversteken, ze leven in elkaar voort.
Want zij die leven en liefhebben in dat wat alomtegenwoordig is, moeten uiteraard nog
aanwezig zijn.
In die goddelijke spiegel zien ze elkaar van aangezicht tot aangezicht en is hun omgang
vrij en zuiver. Dit is de troost van vrienden, hoewel men kan zeggen dat ze in zekere zin
sterven hun vriendschap en gezelschap nimmer vergaan, omdat die in het beste zin van
het woord onsterfelijk zijn.
Door: William Penn

Wat Harry Potter moppen!
Waarom gaat Gladianus Smalhart voor het raam staan lachen als het onweert?
Omdat hij denkt dat hij op de foto wordt genomen.
Draco Malfidus zit snikkend bij het water. Een verbaasde Griffoendor
loopt naar hem toe om te vragen wat er is. 'Mijn moeder heeft mijn
huiself verdronken,' zegt Malfidus. 'Dat is zielig.' zegt de Griffoendor.
'Ja, en ze had nog beloofd dat ik het mocht doen.' zegt Malfidus.
Ron en Hagrid lopen in het bos. Toen zei Hagrid: "Ik denk dat
we verdwaald zijn.” Waarop Ron antwoordt: "Dat denk ik ook."
Hagrid zegt: "Zullen we samen roepen?"
"Is goed" zegt Ron.
Even later roepen ze: "Samen samen samen samen samen........."
Professor Anderling weet zeker dat Ron en Harry bij elkaar hebben gespiekt tijdens een
proefwerk. Bij Harry staat op het blaadje: "Ik weet het niet!". En bij Ron staat er: "Ik ook
niet!"
Ron Wemel komt thuis in Het Nest nadat hij een dagje naar de Wegisweg is geweest met zijn
broers en zusje. 'Ik heb maagpijn,' klaagt hij. 'Dat is logisch,' zegt Molly Wemel. 'Dat komt
omdat hij helemaal leeg is. Kom aan tafel!'
Dan komt Arthur Wemel thuis van het Ministerie van Toverkunst. 'Ik heb hoofdpijn,'
klaagt hij. 'Dat is logisch,' zegt Ron. 'Dat komt omdat hij helemaal leeg is.'
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Marcel Lubbermans zei, ik moet plassen. Grootmoeder zei vooruit voor deze keer, volgende
keer moet je zingen zeggen. Een dag later zei Marcel tegen zijn grootmoeder ik moet zingen,
toe maar ga maar naar de WC. Een week later sliep Marcel bij zijn opa en oma en lag bij
grootmoeder en grootvader in bed, toen Marcel zei ik moet zingen, nu niet zei opa, oma
slaapt nog. Een uur later zei Marcel weer ik moet zingen, waarop opa weer zei van oma slaapt
nog, weer een kwartier later zei Marcel weer ik moet zingen, voor uit maar zei opa doe het
dan maar zachtjes in mijn oor.
Een Feniks gaat Klieder en Vlek binnen en vraagt of ze soms vogelvoer hebben. 'Nee.'
zegt de winkelier. De volgende dag komt de Feniks weer en weer vraagt hij om
vogelvoer. 'Nee.' is weer het antwoord van de winkelier. Iedere dag blijft de Feniks
komen tot de winkelier kwaad wordt en zegt: 'Als je nu nog een keer komt, spijker ik je
vast aan de muur.'
Een paar dagen komt de Feniks niet meer. Maar plots komt hij weer en hij vraagt:
'Hebben jullie spijkers?' Het antwoord is nee. 'Oh,' zegt hij. 'Hebben jullie soms
vogelvoer?'
Draco Malfidus zit bij het meer en zingt: 'Lala lala.' Een verbaasde Griffoendor loopt naar hem
toe en vraagt waarom hij dat zingt. 'Moet je in het meer kijken dan zie je het.' zegt Malfidus.
Als de Griffoendor in het meer kijkt duwt Malfidus hem snel in het water en begint hij te
zingen: 'Lala lala.'
Cho Chang zit weer eens te huilen om het verlies van Carlo. Harry besluit met haar te
gaan praten: "Cho, je ogen doen me denken aan de zee", zegt hij. Cho glimlacht: "Zo
blauw?" waarop Harry antwoordt: "Nee, zo waterig".
Professor Omber valt in het meer. Als ze bijna verdronken is komt een zesdejaars Huffelpuf
haar redden. "Kan u niet zwemmen?" vraagt de zesdejaars. "Het is ten strengste verboden in
het meer te zwemmen!" is het antwoord van Omber.
Meneer Wemel stopt voor het rood licht. Hij stapt uit zijn wagen en bewondert het rode
licht. Als het groen wordt, blijft hij nog steeds staan want dat wil hij ook bewonderen. Als
het weer rood wordt, rijdt hij verder want dat heeft hij al gezien.
Harry Potter en Cho Chang zitten romantisch op een bankje. "Wat heb je mooie blauwe
ogen", zegt Cho flirtend. "Bedankt, maar daar heb ik wel voor moeten knokken", zegt Harry.
Sneep is ziek en Harry gaat bij hem op bezoek. Even later komt Harry snikkend naar
buiten en gaat naar Ron en Hermelien. "Is Sneep er zo erg aan toe?" vraagt Hermelien.
"Nee", zegt Harry. "Hij komt volgende week alweer terug!"
Herman Duffeling heeft net een nieuwe auto gekocht. Hij vraagt aan Dirk of hij wil kijken of
het knipperlicht het doet. "Tuurlijk," zegt Dirk. Vader zet zijn knipperlicht aan en Dirk zegt:
"Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee..."
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Een Trol, een Feeks en een Kabouter zitten in de Lekke Ketel te praten met Tom de
barman. Opeens zegt Tom dat hij een nieuw zwembad heeft gekocht. Het zwembad
heeft wel een magisch tintje meegekregen. Voor je in het zwembad springt, moet je
roepen in wat je wil duiken. Het gezelschap zou dit wel eens willen proberen en dus gaan
ze de volgende dag bij Tom gaan zwemmen. Eerst gaat de Feeks die "Pompoensap!"
roept, en ze springt in pompoensap. Dan gaat de Kabouter die "Boterbier!" roept. Als
laatste gaat de Trol, maar voor hij iets kan roepen glijdt hij uit en roept "SHIT!!"
Ron laat aan zijn vader zijn rapport zien. Zegt zijn vader: "Wat een slechte cijfers! En de vorige
keer was je zo goed!" Ron: "Het is de schuld van de professoren. Zij hebben Hermelien die
naast me zat een andere plaats gegeven!"
Harry en mevrouw Vaals lopen door een dreuzelwinkelcentrum. Harry ziet een galjoen
op de grond liggen en vraagt aan mevrouw Vaals of hij het op mag oppakken. "Nee,"
zegt mevrouw Vaals. "Want alles wat op de grond ligt is vies." Even later ligt er een
bananenschil op de grond en daar struikelt mevrouw Vaals over en ze vraagt aan Harry
of hij haar even overeind wil helpen. Maar toen zei Harry: "Nee, want alles wat op de
grond ligt is vies!"
"Jammer", zegt Hermelien tegen Ron. "Ons plannetje gaat niet door, ik kan niet met je
trouwen als ik groot ben." "Waarom niet?" vraagt Ron beteuterd. "Omdat ze bij ons in
de familie alleen onder elkaar trouwen: pappie met mammie, opa met oma en oom
Piet met tante Ans".
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Weetjes over de geweldige band: One Direction!
1. Harry Styles is op 1 februari 1994 geboren en dat maakt hem meteen het jongste
bandlid van 1D. Zijn sterrenbeeld is de waterman.
2. Louis Tomlinson is geboren op 24 december 1991. Hij is het oudste bandlid van 1D en zijn
sterrenbeeld is de steenbok.
3. Liam Payne is geboren op 29 augustus 1993. Zijn sterrenbeeld is een maagd.
4. Niall Horan is geboren op 13 september 1993. Net zoals Liam is hij een maagd.
5. Zayn Malik is geboren op 12 januari 1993. Hij is een steenbok net zoals Louis.
6. Harry’s favoriete serie is Family Guy en zijn favoriete film Love Actually, maar hij zegt tegen
iedereen Fight Club omdat die film mannelijker overkomt.
7. Als Louis over een superkracht zou beschikken zou hij kunnen vliegen.
8. Louis houdt van meisjes die wortels eten. (bizar)
9. Liam zijn favoriete film is de trilogie van Toy Story.
10. Niall zijn celebrity crush is Demi Lovato
11. Liam is verzot op Batman. Het thema van zijn 19e verjaardag was dus Batman.
12. Niall is momenteel het enige bandlid zonder tattoo's.
13. Liam is bang van lepels. Hij eet dus geen soep en eet cornflakes in twee
verschillende kommetjes: 1 met melk en 1 met cornflakes.
14. Zayn kan niet zwemmen.
15. Louis draagt nooit kousen
16. De jongens hebben allemaal geheime tumblers waarmee ze de fans stalken.
17. Niall is linkshandig. De andere jongens zijn rechtshandig.
18. Louis is 1/8 Belgisch
19. Zayn valt op intelligente meisjes
20. Harry’s favoriete kleur is roze.
21. Harry’s volledige naam is Harrold Edward Styles.
22. Louis' volledige naam is Louis William Tomlinson.
23. Zayns volledige naam is Zayn Jawaad Malik.
24. Nialls volledige naam is Niall James Horan.
25. Liams volledige naam is Lian James Payne.
26. Liam zong 'Cry Me A River' van Justin Timberlake tijdens zijn auditie van X-Factor. Dat
leverde hem een staande ovatie op.
27. Louis zong tijdens zijn auditie 'Hey There Delilah' en kreeg van elk jurylid een
volmondige ja.
28. Harry maakte op 2 van de 3 juryleden aan het huilen met een versie van Stevie Wonders
'Isn't She Lovely'.
29. De twitternamen van de bandleden zijn: @Harry_Styles, @NiallOfficial,
@zaynmalik, @Real_Liam_Payne and Louis_Tomlinson.
30. Harry heeft het meeste aantal volgers op twitter.
31. Het was gast-jurylid Nicole Scherzinger die suggereerde dat Harry, Niall, Zayn,
Liam en Louis samen naar het bootcamp van X-Factor moesten worden gestuurd.
32. Harry kwam op het idee om de band de naam One Direction te geven.
33. Het concert van One Direction in het Sportpaleis van Antwerpen was in maar
liefst 11 minuten uitverkocht.
34. Louis ontmoette Harry voor het eerst in de wc.
35. Louis houdt niet van vogels.
36. Harry's tattoo: zijn ster, staat voor alle leden van One Direction.
37. Niall heeft last van claustrofobie.
38. Zayn hield Harry's hand vast bij het zetten van Harry's eerste tattoo.
39. Zayn zijn naam is eigenlijk Zain, maar hij vindt Zayn met een y mooier.
40. Nialls oorspronkelijke haarkleur is bruin, maar hij bleekt zijn haar.
41. Harry's krullen zijn verzekerd voor meer dan 22.000 euro!
42. Liam deed al eens auditie voor x-factor in 2008 maar Simon zei dat hij 2 jaar moest
wachten.
43. One Direction is meer gegoogled dan Justin Bieber.
44. Louis wil zijn eerste zoon Tommy noemen omdat hij Tommy Tomlinson goed vindt klinken.
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Van alles & nog wat!

by Sinem Bilican (1TAB)

Fouten van leraren
- mevr. Pypops:
vliegtoog i.p.v. vliegtuig
- mevr. Pypops:
achthangen i.p.v. achterhangen
- mevr. Verhaegen: mevlana i.p.v. Feyza (wie begrijpt de link?)
- m. Dufraing:
groene kikker i.p.v. groene knikker
- mevr. Pypops:
afgelogd i.p.v. uitgelogd
- m. Thys:
afvegen i.p.v. afgeven
Fouten van leerlingen
- Beyza:
voes i.p.v. vis
- Sinem:
acht i.p.v. echt
- Zeynep: (1TalA): mag ik eens zeggen i.p.v. mag ik eens zien
- Betul:
a.i.b i.p.v. a.u.b
- Mehmet Akif:
volle versie i.p.v. vorige versie
- Feyza kan ''opzoeken'' in haar tas.
- Betul:
uitschrijven i.p.v. opschrijven
- Insaf:
leesaffiche i.p.v. leesfiche
- Suheda:
boven i.p.v. blijven
- Suheda :
komien zie? i.p.v. komen ze?
- Betul:
afvegen i.p.v. afgeven
- Zeynep en Beyza: Zeynep zegt: stamboom, Beyza begrijpt: wa? Stokbrood?
(Huh? Stokbrood? Van waar haalt ze dat nu weer???)
- Betul: meneer Dufraing zegt: weet er iemand welke feestdag het is woensdag?
Iedereen antwoordt: Dag van De Arbeid, maar Betul verstaat: wat? Aardbei??
- Esra: meneer Dufraing zegt: nu gaan we over naar kans! Esra verstaat: huh?
Marokkaans?
- Insaf:
wij zijn bijna klaar met LETTERGREPEN i.p.v. getallenleer (wat
heeft dat met elkaar te maken??)
- Yasmina:
kikker i.p.v. knikker
- Isra:
kamiel i.p.v. kameel
- Yasmina:
TV i.p.v. LV (lijdend voorwerp)
- Sinem:
inlog opnieuw i.p.v log opnieuw in
- Betul:
uitverzondering i.p.v. uitzondering
- Betul:
tanken i.p.v. danken
- Suheda:
immigratielandbouw i.p.v. irrigatielandbouw
Een dialoog in de klas!
Mevr. Pypops wil de les beginnen dus ze wil zeggen dat we stil moeten zijn!
Mevr. Pypops: dames en heren!
Süheda vervolgt: appelen en peren, boeren en boerinnen
Sakina maakt het af: HET FEEST KAN BEGINNEN!!
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Een interview over de tabletklas!
Mevr. Pypops
Het is een aangename klas met harde werkers. Een iPad is heel handig! Je kan er vanalles mee doen.
Woordenboek en dergelijke is ook vele sneller!
M. Dufraing
Goede klas, maar voor de cursussen op de tablet is er nog verbetering nodig...
Mevr. Verhaegen
In het algemeen is deze klas niet speciaal
Het gebruik van een iPad in de klas vind ik een groot voordeel voor degene die het GOED gebruikt. Voor
degene die er mee SPEELT vind ik het meer een afleiding.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden die wij als leerkracht nog niet kennen omdat we er dit schooljaar pas
mee begonnen zijn en omdat het een nieuwe technologie is.
Daarom is het belangrijk dat de leerkrachten nascholingen volgen om de mogelijkheden te leren kennen en
het gebruik ervan beter te leren.
Wat deze iPadklas betreft: dit is natuurlijk de beste klas van heel de school want ze hebben de beste
klastitularis! (al zijn er een paar die meer spelen dan leren)
M. Smulders
Tabletklas heeft zeker een meerwaarde als de leerlingen en de leraars er op een goede manier mee
werken. Ik denk dat er zeker extra leuke lessen te maken zijn door gebruik te maken van een iPad. De
leerlingen zullen dat wel beamen.
Het is wel nog veel werk voor de leraars om alles voor te bereiden. Volgend jaar zullen de leraars al meer
ervaring hebben met de iPadlessen en zullen de lessen veel vlotter verlopen..
M. Göl
Het is een rustige klas maar IK HEB EEN HEKEL AAN DIE IPADS!!!!!!
Het heeft een slechte invloed op de leerlingen!

HUMOR!!!!!
Er waren twee mannen in de file. De ene man in de auto doet zijn raam open en de andere man denkt dat
hij iets wil zeggen en doet ook zijn raam open. Zegt de ene man: ''Heb jij ook een scheet gelaten?''
Er zitten twee zwervers op de bank in het park. De ene legt een stuiver op de bank waarop de andere
vraagt:'' waarom doe je dat? '' Waarop de eerste antwoordt: '' ik wil eens voelen hoe het is om geld op de
bank te hebben!'' :D
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Wist je dat...

- Romeinen moppen schreven om kritiek te geven op een manier "zonder risico's" ?

- deze moppen werden geschreven door slaven?
- Latijn eigenlijk niet zo'n saai vak is als iedereen denkt?
- Julius Caesar bij zijn veroveringen de Belgen het dapperste volk
van Gallië noemde?
“Horum omnium fortissimi sunt Belgae”!
- het eerste shoppingcenter ooit in Rome werd gebouwd?
- en dat die bestond uit 150 winkeltjes?
- de Romeinen het getal nul niet kenden?
- Cleopatra 2 x trouwde met een broer?
- de lievelingsuitspraak van keizer Tiberius: 'het kan me niet schelen dat ze
me haten! Zolang ze me maar gehoorzamen!' is?
- de lievelingsuitspraak van keizer Claudius : 'd-d-d-d-d eeeuuhh VERMOORD HEM!' was?
- dat keizer Heliogabalus een rare hobby had? Namelijk, spinnenwebben verzamelen?

Hopelijk hebben jullie
ervan genoten!!!
made by Sinem Bilican
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Eindejaarsreis 2013: Spanje & Marokko
Tijdens de tweede week van de paasvakantie zijn wij, de meisjes van het zesde jaar, samen met
mevrouw Demirci en meneer Hasbal op eindejaarsreis naar Spanje en Marokko gegaan. Jammer
genoeg konden Mücella en Berfin niet meer meekomen en waren we dus met niet zo veel. Toch
hebben we er met z’n allen een heel geslaagde reis van kunnen maken!
We hadden een hele drukke planning, we gingen namelijk iedere dag naar een andere stad en
dit wil dus ook zeggen dat we iedere dag in een ander hotel verbleven. De hotels waren altijd
HEEL erg mooi en daar konden we altijd even nagenieten van de leuke dag die we gehad hadden
en lekker uitrusten zodat we weer energie kregen om de volgende dag er weer volledig
tegenaan te kunnen gaan.
We vertrokken dinsdagmorgen en kwamen enkele uurtjes later aan in Sevilla. We werden
meteen buiten de vlieghaven al overdonderd door het zalige weer en de prachtige
appelsienbomen. Na Sevilla bezochten we Tanger. Tanger ligt aan de westelijke ingang van de
Straat van Gibraltar net waar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee elkaar ontmoeten.
Ook al bleven we maar 1 dag in Marokko, toch hebben we in Tanger een hele leuke tijd gehad.
We hebben een school bezocht, gezellig geshopt in de souks, lekker gegeten, naar de grot van
Hercules geweest, enzovoort.
Na Tanger bezochten we nog Granada, Cordoba, Toledo en Madrid. Ieder stadje had zo zijn
eigen charmes. In deze steden hebben we o.a. het Alhambra paleis bezocht, de Mezquita,
verschillende kathedralen bezocht, geshopt, meegereden in een koets, een boottochtje gedaan,
heel veel gewandeld, ijsjes gegeten, Madrid hebben we o.a. ook bezichtigd door middel van een
teleferique, en ga zo maar door.
Bij deze fantastische reis horen natuurlijk ook heel veel foto’s, en deze vind je hieronder. Ook
hebben we nog enkele leuke wist je datjes.
Toch willen we allemaal mevrouw Demirci en meneer Hasbal nog eens ongelooflijk hard
bedanken voor deze super leuke reis! Bedankt voor het lekkere eten, de prachtige hotels, de
leuke activiteiten en het aangename gezelschap!
door Anisa Spiessens
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WIST JE DAT…




Öznur vroeg; ‘Zijn we nu in Marokko?’ terwijl we nog in Spanje waren?
Öznur continu honger heeft? En wist je dat ze zelf iets niet lustte? (salade).
Het vliegtuig op Öznur moest wachten?




Anisa vroeg of het een voetpad was op de autosnelweg?
Anisa heel goed kon afbieden in Marokko?





Büsra in ieder hotel een strijkijzer vroeg?
Büsra overal sliep wanneer ze de kans kreeg?
Büsra het meeste van ons allemaal is verbrand?



Saara haar kan klaarmaken op 5 minuten?



Rabia heel vaak chagrijnig is na een dutje te hebben gedaan?



Ayse echt helemaal niet graag shopt?




Anisa, Rabia & Saara al vanaf de eerste nacht enorme avonturen beleefden?
Rabia & Saara de frisdrankenautomaat hebben doen blokkeren in Domino’s?




Er heel erg veel bedelaars zijn in Spanje?
Wij met z’n 6en heel veel avonturen hebben meegemaakt maar die we hier niet kunnen vertellen?




Mevrouw Demirci nooit kon kiezen wanneer we gingen shoppen?
Meneer Hasbal last had van een jetlag?



Meneer Hasbal de perfecte persoon is om mee op reis te gaan? Hij zorgde voor super goede
hotels, lekker eten en leuke activiteiten!
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RA RA RA … WIE ZIJN DIT?
(Kies tussen; Anisa, Ayse, Büsra, Öznur, Rabia, Saara
Je ziet het bij sommige wel niet echt goed!)
RA RA RA … WIE ZIJN DIT?

et
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Alle jongens moeten dit lezen!

ingestuurd door ….. anoniem ;-)

De linguist Deborah Tannen gebruikt alledaagse communicatiesituaties tussen mannen en vrouwen om
daaraan verrassende conclusies vast te knopen.
Marc en Linda zaten al enkele uren in de auto toen zij aan haar man vroeg: ‘Wil jij stoppen voor een kopje koffie?’ ‘Neen’, zei Marc,
en ze stopten niet. Het resultaat? Linda, die had willen stoppen, was boos omdat Marc met haar wens geen rekening had gehouden.
Marc zag dat Linda plots nijdig was en voelde zich gefrustreerd. Waarom zei ze niet gewoon wat ze wou?
Jammer genoeg had hij niet ingeschat dat zijn vrouw niet naar een beslissing vroeg, maar een onderhandeling was begonnen. Zij
daarentegen had zich niet gerealiseerd dat haar man juist een voorkeur uitsprak en geen beslissing, toen hij neen antwoordde. Als een
man en een vrouw een doodgewone interactie op zo’n tegengestelde manier interpreteren, dan wekt het geen verbazing dat ze elkaar
verwijten toesturen van egoïsme en koppigheid.

Mannen groeien op in een wereld waarin een gesprek vaak een wedstrijd is, om de beste te zijn.
Voor vrouwen is een goed gesprek een manier om bevestiging en steun te krijgen.
Marc en Linda, allebei academici, gaven colleges in verschillende steden. Vrienden maakten soms
opmerkingen tegen hen als: ‘Dat moet wel lastig zijn’ en ‘Hoe kan je het verdragen?’
Linda was blij met hun sympathiebetuigingen en soms deed ze er zelf nog een schepje bovenop,
door te zeggen: ‘Het ergste is altijd dat voortdurend in- en uitpakken.’ Maar Marc reageerde
geërgerd. Hun situatie had ook voordelen, legde hij uit. Als academici hadden ze een weekend
van vier dagen, lange vakanties tijdens het jaar en vier maanden in de zomer. Dat was allemaal
waar, maar Linda begreep niet waarom hij dat beklemtoonde. Toen verklaarde hij dat sommige
commentaren de impliciete boodschap inhielden: ‘Jullie huwelijk is toch niet zo geslaagd. Ik voel
mij superieur omdat mijn vrouw en ik jullie tegenslag niet meemaken.’
Verklaring
Tot nu toe is het bij Linda niet opgekomen dat er een element van wedijver kan meespelen. Nu
merkt ze dat Marc de wereld benadert zoals zoveel mannen: als een plaats waar mensen status
trachten te verwerven en te behouden. Linda, aan de andere kant, ziet de wereld zoals veel vrouwen,
als een netwerk van mensen die steun en eensgezindheid nastreven.
Omdat vrouwen vaak denken in termen van nabijheid en steun, wensen zij intimiteit. Mannen,
bezig met status, neigen meer naar onafhankelijkheid. Deze uiteenlopende zienswijzen brengen
mannen en vrouwen tot een sterk verschillende kijk op dezelfde situatie.
Toen een vriend van Marc hem belde om te zeggen dat hij in de stad moest zijn, nodigde Marc
hem uit voor een weekendje. Dezelfde avond vertelde hij Linda dat er een gast op bezoek zou
komen. Linda reageerde gestoord. Hoe kon Marc plannen maken zonder met haar te overleggen?
Dat zou zij nooit doen. ‘Waarom vertel je je vriend niet dat je dat even met je vrouw bespreekt?’
vroeg ze boos. Marc antwoordde daarop: ‘Ik kan mijn vriend toch niet zeggen dat ik mijn vrouw
om toelating moet vragen!’
Verklaring
Voor de man betekent even overleggen met zijn vrouw dat hij niet vrij is om zelf te beslissen. Hij zou
zich een kind of een ondergeschikte voelen. Linda geniet er net van iemand te zeggen: ‘Ik check eerst
eens met mijn man.’ Het geeft haar een goed gevoel als ze kan tonen dat haar leven verbonden is
met dat van haar echtgenoot.
Linda had pas een operatie achter de rug waarbij een goedaardig gezwel uit haar borst verwijderd
was. Toen ze Marc toevertrouwde dat ze ermee inzat dat de littekens de vorm van haar borst
veranderd hadden, gaf hij als antwoord: ‘Je kunt altijd nog plastische chirurgie overwegen.’ Deze
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commentaar stoorde haar enorm. ‘Ik vind het verschrikkelijk dat je dat zegt’, protesteerde ze.
‘Maar ik wens geen verdere chirurgie!’ Marc voelde zich gekwetst en in de war en probeerde met:
‘Het litteken stoort me helemaal niet.’ ‘Waarom zeg je dan dat ik naar een plastisch chirurg moet
uitkijken?’ protesteerde Linda. ‘Omdat je ermee inzit hoe het eruitziet.’ Linda voelde zich
verbijsterd. Marc had haar in het ziekenhuis bijzonder goed gesteund. Hoe kon ze nu zo
tekeergaan?
Verklaring
Het probleem komt voort uit hun uiteenlopende benadering. Voor veel mannen vormt een klacht
een uitdaging om een oplossing te vinden. Maar vrouwen wensen emotionele steun, geen
oplossingen. Als Linda aan Marc vertelt dat ze zich niet al te best voelt, stelt hij telkens voor haar
naar de dokter te brengen. En steeds weer is ze ontgoocheld over zijn reactie. Zoals veel mannen wil
hij iets doen, terwijl zij alleen wat sympathie wenst.
Een cartoon toont een man die een krant openslaat en zijn vrouw vraagt: ‘Is er nog iets dat je wilt
zeggen voor ik mijn krant begin te lezen?’ Wij weten dat er niets is – maar dat zijn vrouw zal
praten zodra hij begint met lezen. De cartoon is grappig omdat velen er hun eigen ervaring in
herkennen. Wat echter niet zo grappig is, is het feit dat veel vrouwen gekwetst zijn als hun man
thuis niet met hen praat, en veel mannen voelen zich gefrustreerd omdat ze hun partner
ontgoochelen zonder te weten waarom. Linda, die gelukkig gehuwd is, vond dat dit een oorzaak
van ontevredenheid was met haar Marc. Als zij hem vertelt wat haar bezighoudt, luistert hij
aandachtig. Wanneer zij hem vraagt waaraan hij denkt, zegt hij: ‘Niets.’ Linda heeft heel haar leven
gevoelens geuit tegenover vrienden en kennissen, maar Marc heeft vooral veel ervaring
opgedaan met zijn diepste gedachten voor zichzelf te houden.
Verklaring
Voor een man betekent spreken, informatie geven. Hij voelt niet de behoefte dit thuis te doen. Toch
is het natuurlijk ook zo dat mannen onder collega’s moppen en verhalen vertellen, maar dan
gebruiken ze een gesprek om aandacht te eisen en te amuseren. Vrouwen vinden het soms erg dat
hun man aan vreemden dingen vertelt die ze nog nooit aan hun eigen vrouw hebben meegedeeld.
Om dit onbegrip te vermijden, moeten mannen en vrouwen zich aanpassen aan elkaar. Een vrouw
hoeft het lezen van een krant niet te zien als een afwijzing door haar echtgenoot.
Linda begint haar zinnen vaak met: ‘Laten we.’ Zo zegt ze bijvoorbeeld: ‘Laten we daar parkeren.’
Of ‘Laten we opruimen.’ Dit enerveert Marc. Hij ontcijfert haar ‘Laten we’ als een bevel. Zoals de
meeste mannen is hij huiverachtig als men hem zegt wat te doen. Maar Linda stelt geen eisen, zij
verwoordt slechts suggesties. Zoals de meeste vrouwen formuleert ze haar vragen als voorstellen
en niet als bevelen. Haar spreekstijl is een manier om anderen op indirecte wijze ertoe over te
halen iets te doen – door eerst uit te gaan van een soort afspraak.
Verklaring
Deze vrouwelijke spreekstijl heeft op een aantal mannen het omgekeerde effect. Als ze merken dat
iemand hun op een indirecte manier vraagt iets te doen, voelen ze zich gemanipuleerd en ergeren
ze zich meer dan bij een duidelijke vraag.
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1TALb
Hallo, ik ben van 1TALb. Mijn naam is altintas burak. Ik heb gemerkt dat er in
mijn klas rare dingen gebeuren, als ze niks te doen hebben.
Wie doet wat?
Hafsa: praten tegen mensen die niet bestaan
Zainab: tellen en zingen en discussiëren
Samir: zijn naam schrijven
Yunus: dingen tekenen
Tabarek: slapen als een baby
Sevgi: spelen met een lat en gom, enz.
Ruveyda: kleuren in haar kladblok
Rifat: bladeren in boeken
Anika: foto’s van one direction bekijken
Ameliah: om dingen lachen
Serkan: spelen met de stoel
Farah: haar boekentas opruimen
Kerim: heel de tijd leren
Sebiye en Ebru: heel de tijd met elkaar praten
ik, namelijk Burak: ik kijk naar hen
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Belangrijke mededeling!

!!

Beste 6e jaars, leerkrachten en leerlingen..
Zoals jullie weten heb ik moeilijke tijden gehad.. Tijden waar ik echt veel steun nodig had,
motivatie nodig had en hulp nodig had. Ik wil jullie allemaal zooo hard bedanken dat jullie altijd
bij me waren, mij steunden en me niet alleen lieten. Ik ben jullie zo dankbaar! Diegene die me
kwamen bezoeken, kaartjes stuurden, de groetjes deden, berichten stuurden, de mensen die mij
nog steeds helpen en vragen hoe het met me gaat,.. Ook de leerkrachten die bereid zijn om
bijlessen te geven, lessen in te halen en mij echt met alles helpen. Nog eens, ik ben jullie
allemaal zo dankbaar.
Bedankt allemaal, dat jullie me niet alleen lieten en dat ik er niet alleen moest voor vechten. Ik
wens jullie allemaal een heel goede gezondheid en het allerbeste toe…
Mücella Bilican

6ECW

3e graad naar het theater!

Door Anisa Spiessens

Op maandag 6 mei ’13 ging de hele 3e graad kijken naar een theatervoorstelling van Hansje &
Grietje omgetoverd tot een verhaal met een modern kantje.
Wat als het bos plaatsmaakt voor de grootstad? Wat gebeurt er dan met broer en zus,
achtergelaten door hun vader en stiefmoeder? Met stukjes en beetjes achterhaalden we het
verhaal van twee kinderen. Zowel broer als zus hebben elkaar onvoorwaardelijk lief en strijden
een oorlog om bij elkaar te horen en om te overleven. Maar tegen welke prijs?
Dit verhaal over de harde wereld gaat gepaard met humor en cynisme. In deze voorstelling komen
de thema’s als overleven, verantwoordelijkheid en loyaliteit aan bod. We werden als publiek
uitgedaagd om de acteurs te volgen naar de harde wereld van de grootstad…
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Sportdagen!

Enkele foto’s
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Sportdag! -

een verslagje

Donderdag 2 mei, een sportieve dag voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. heel
de 1ste graad, in sportieve kledij, verzamelde aan de schoolpoort, normaal gingen we
vertrekken om 7:45u maar ja, het werd 8:10u ;-)
Het vertrek met de bus was druk, iedereen had wel iets te doen: praten, muziek
luisteren, vol spanning uit het raam kijken wanneer we er zijn,... toen we (uiteindelijk)
aankwamen moesten we (spijtig genoeg) onze gsm's en waardevolle spullen afgeven,
we kregen een inleiding van de dag door de monitoren, en mochten al direct beginnen.
We deden veel hoogteparcours en parcours boven water, niet iedereen deed alles maar
iedereen had het naar z'n zin!
Op de terugweg was er een groot verschil in de bus met toen we vertrokken. Het was
stiller want iedereen was MOE! Toen de eerste bus aankwam op school met groep; 3, 4,
5 ontstond er nog een superleuk watergevecht! Omdat de andere bus er toch nog niet
was, verveelden we ons ;-)
Dus het was een superleuke dag, maar spijtig dat we vrijdag nog een dagje school
hadden. IEDEREEN had toen spierpijn, Auwtshh! :-)
Ameliah Chahboune 1TALb
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London calling!!

Leerkrachten @ Londen

Om 6u op een zaterdagmorgen verwacht je niet dat het merendeel van de leerkrachten zich
verzamelt op het Stuivenbergplein, maar toch was dat het geval op 4 mei. De vogeltjes floten
ochtendlijke deuntjes en ook de zon was van de partij. Een ideale start van onze
teambuildingtrip naar de metropool Londen.
Via autosnelweg maar ook een groot stuk via landelijke wegen (ja, zelfs op een zaterdagmorgen
is er wel ergens file in dit land), kwamen we aan in het Franse Calais, waar de douanier
pretoogjes kreeg toen hij hoorde dat wij op schattenjacht gingen in de stad van Big Ben en
Buckingham Palace. Zouden we hem straks terugzien met in onze rugzakken muntstukken of
zouden we bot vangen?
Na de douanecontrole reed de bus in een trein, die ons door een nauwe, donkere tunnel naar
Folkestone bracht in ongeveer 35 minuten. Gelukkig had geen van de leerkrachten last van
claustrofobie. Sommige leerkrachten begonnen dapper aan een wandeling door het rijdende
voertuig, al kan je het niet meteen ontspannend noemen. Al bij al is het wel een snelle en
efficiënte manier om van het continent naar het eiland te reizen, en al gauw bevonden we ons aan de linkerkant van de weg – langs weilanden met schaapjes.
Eindelijk (ongeveer 7 uur na vertrek!) in Londen aangekomen, bleek de chauffeur een grote
Arsenal-fan want hij wou per se het stadion van vijf verschillende kanten bekijken alvorens de
bus veilig te parkeren in de buurt van de Tower Bridge.

Omdat sommige leerkrachten nog nooit in Londen geweest waren, gingen we een klein stukje
langs de Theems (dat is Nederlands voor Thames) om een mooie groepsfoto in de Engelse regen
te maken. Daarna even op de Tower Bridge en dan met de beroemde Underground naar St
James’ Park waar onze schattenjacht begon. Door nummertrekking werden er drie groepen
gevormd. Ik had zelf het geluk ingedeeld te zijn in een groep met één van de leerkrachten
Engels, al is ook dat niet altijd een garantie op succes.
Om de schat te vinden moest je je weg zoeken door cryptische omschrijvingen te ontcijferen.
Tegelijkertijd kon je punten verdienen door vragen te beantwoorden en foto’s te zoeken.
Aanvankelijk verliep het vlot, maar al gauw werd duidelijk dat we de schat niet zouden vinden.
Toch gingen we dapper door met zoeken, en probeerden we één van de concurrerende groepen
op een dwaalspoor te zetten. Ook zij hadden door dat ze de schat niet zouden bereiken en
erkenden in ons duidelijk hun meerderen.
Ik viel tijdens de schattenjacht van de ene verbazing in de andere: zo ontpopte één van de
collega’s economie zich tot een schitterende Michael Jackson-imitator, wist de reeds eerder
genoemde leerkracht Engels plots niet meer dat ‘surname’ achternaam betekent en zag ik –
jaren na de apartheid, die niet eens bestond in Europa – The Negro Bus rijden. Ook was een
gewaardeerde lerares Frans het noorden kwijt toen ze ‘Honi soit qui mal y pense’ niet eens
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meer als Frans herkende. Na heel wat gelach en evenveel hersengekraak werden we gered
door de bel: het was tijd om ons met de andere groepen op Trafalgar Square te verenigen. Van
daaruit vertrokken we naar Covent Garden waar sommigen een terrasje in de zon deden en
anderen hun verzameling All Stars of vintage bloempotten gingen uitbreiden.
Hierna begaven we ons naar ‘Sofra’, een restaurant waar we gezellig en lekker konden tafelen.
De maaltijd werd afgesloten met een heerlijk dessert, waarna we ons naar de bus begaven om
aan onze terugreis te beginnen.
Aanvankelijk waren de meeste collega’s nog wakker en onder luid gelach reisden we naar
Folkestone. Naast Tower Bridge en Cannon Bridge zagen we ook nog ‘Houten Bridge’ en andere
bezienswaardigheden, zoals het ‘Londen Ei’. Collega’s die in februari met het 4e jaar naar
Londen waren geweest deelden interessante weetjes met de rest van de groep, al moet ik toch
’s nagaan of alles wat ze zeiden wel echt klopte. Een andere collega wist dan weer iets over
Londense folterselders, maar ook dat vind ik nergens terug.
Vanuit Folkestone namen we de Shuttle terug naar Calais. De buschauffeur wilde het wat
rustiger in zijn bus en besloot een DVD van de Vlaamse komiek Geert Hoste op te zetten waarna
ongeveer iedereen in slaap viel. Niet zo’n goede reclame voor die man, maar ideaal voor een
stille rit. Rond 2 uur bevonden we ons terug op het Stuivenbergplein, van waaruit iedereen
zich, moe maar tevreden, huiswaarts begaf.
Dit keer dus geen kistje met munten of gouden juwelen, maar een onvergetelijke dag met
fantastische mensen… van onschatbare waarde!
Geschreven door mevr. Verhaegen
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DAG VAN DE CULTUUR!
Dinsdag 14 mei was een dag vol getrommel, geschilder, muziek, geknutsel en lichaamsbeweging
op het Lucernacollege Antwerpen. Enkele leerkrachten hebben zich maandenlang ingezet om
voor elke leerling een uitgebreid aanbod aan cultureel interessante/verantwoorde workshops te
organiseren en met daverend succes! Het was een groot en divers “cultuurbad” voor leerling én
leerkracht.
De 1e graad had om te beginnen de mogelijkheid te leren spelen op Afrikaanse trommels, de
zogenaamde djembé’s. De hele dag lang speelden de leerlingen in shifts samen met een
instructeur in groepen, met geweldige ritmes tot gevolg, die door de hele school te horen
waren. Een andere instructeur bood deoptie leerlingen zich te laten uitleven op Afrikaanse
dansstijlen. Het thema Afrika werd voorgezet in de schoolkeuken: mevr. Kurtoglu had de meest
geweldige recepten gevonden en iedereen die door de schoolgangen liep, kreeg spontaan
honger van haar heerlijke kookgeuren. En een groot pluspunt aan deze workshop was: de
leerlingen hebben zelf heerlijk alles mogen opeten! Andere leerlingen hebben zich de ZuidAfrikaanse taal, een variant op het Nederlands, eigen gemaakt, met prachtige teksten, gedichten
en stripjes tot gevolg (en een stripje door 2 leerkrachten op pagina 41). Dan waren er tot slot
drie echt handvaardige workshops in de aanbieding: het maken van regenpijpen (lange buizen
waarin rijst, bonen of linzen zitten, die het geluid van regen vrijwel exact nabootsen); Afrikaanse
wapens (voor degene die zich graag een paar uurtjes als een echte krijger wilden voelen) en
Afrikaanse maskers.

De leerlingen van het 3e en 4e jaar konden allereerst de workshop “stop-motionverhaal met
origami” volgen. Origami is de bekende Japanse papiervouwkunst en met de door de leerlingen
zelf gemaakte figuren is er telkens een kort verhaal-filmpje gemaakt. Soortgelijk was de
workshop “schaduwpoppen” (naar de Javaanse wajangpoppen), waarbij de eigen gemaakte
kunsten eveneens gebruikt werden voor het vertellen van een expressief verhaal in de vorm van
een (schaduw)toneelstukje. De wat meer actieve leerlingen konden zich opgeven voor
taekwondo, de kunst van het ongewapende, Koreaanse gevecht. Duidelijk is inmiddels wel dat
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het thema in de 2e graad Azië was! Voor alle gestresseerde leerlingen was er het rustmoment
van “meditatie en mandala’s”, waar het inderdaad een oase van stilte was in de vandaag zeer
drukke school. Na intense ontspanning maakten deze deelnemers tekeningen, die eveneens de
bedoeling hebben ieder tot rust te brengen. Tot slot was er voor de enthousiaste knutselaars de
optie om lampions te maken, een feestversiering ten top!

De 3e graad werd ingericht volgens “Noord-Amerika”: de
leerlingen konden line-dancing leren (zoals de cowboys
deden natuurlijk!) of een westernfilm maken (inclusief onze
leerlingen verkleed als Indianen en cowboys). Ook andersoortige Amerikaanse kunst kon
bedreven worden: enkele dames en heren vervormden foto’s van zichzelf tot pop-art (wel
bekend van Andy Warhol) en tot slot was er de hippe beatbox-workshop: spectaculaire effecten
vlogen door de gangen. De foto’s spreken voor zich, maar zijn slechts een fractie van wat er
vandaag allemaal te zien was!
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Uitstap tweedejaars – Luik

Op dinsdag 7 mei trokken we met de leerlingen van het tweede jaar van het Lucerna college naar
Luik. De weerman voorspelde niet veel goeds, maar eens aangekomen in Luik, werden we niet
alleen door onze twee gidsen verwelkomd, maar ook door een deugddoend zonnetje.
Op de Place Saint-Lambert ontmoetten we onze twee gidsen die ons langs het historisch hart van
Luik zouden leiden. De dames spraken uitsluitend Frans, dus onze leerlingen moesten hun beste
beentje voorzetten om de interessante weetjes te begrijpen. Ze moesten ook hun beste Frans
boven halen om te antwoorden op de vragen die de gidsen stelden. De dames leidden ons onder
andere langs Le Perron, het bekendste monument van Luik, het Luikse justitiepaleis, Rue du
Carré …
Aan het einde van de wandeling kregen de leerlingen de mogelijkheid om de Buerenberg te
beklimmen. Deze ‘berg’ telt maar liefst 374 steile trappen. Niet alleen enkele dappere leerlingen
waagden zich aan deze beklimming, ook meneer Erdogan liet zich van zijn sportiefste kant zien!
Wat deze waaghalzen echter niet wisten, is dat we, om onze eindbestemming te bereiken, nog
eens 130 trappen zouden moeten nemen. Voor sommigen leek dit op het eerste zicht een
onmogelijke opdracht, maar door de nodige aanmoedigingen van klasgenoten en leerkrachten is
iedereen erin geslaagd om de beklimming te overleven.
Het was ondertussen al bijna half 2, dus onze magen begonnen zo stilaan wel te knorren. De
leerlingen aten hun lunch op op de gezellige citadel en konden zo nog eventjes van het zonnetje
genieten.
Na de late lunch begonnen we aan de afdaling om zo opnieuw op de Place Saint-Lambert uit te
komen, waar de buschauffeur ons stond op te wachten. Tijdens de busreis ontdekten we dat een
aantal leerlingen bijzondere zang- en raptalenten hebben, en zelfs de leerkrachten toonden zich
van hun muzikaalste kant. Anderhalf uur later waren we terug in Antwerpen, waar de leerlingen
moe maar voldaan naar huis keerden.
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INFOMATRIX 3e plaats voor LCA!
Op 16 mei vertrokken twee leerlingen van het Lucernacollege Antwerpen, Lejs Dikic
en Ensar Bilican, naar Boekarest (Roemenië) om met hun informatica-gebaseerde
project deel te nemen aan een internationale beurs, genaamd InfoMatrix. Onder
begeleiding van hun informatica-leerkracht, mnr. Gunal, gingen de jongens
uitgebreid voorbereid naar de Lumina University om daar enkele dagen te verblijven
en een geweldige ervaring op te doen! Zoals vrijwel altijd het geval is bij een
dergelijke internationale beurs, hebben ze eerst een paar dagen hun project kunnen
voorstellen aan juryleden en toeschouwers en medeprojecten kunnen bekijken,
waarna daarna de beoordelingen en een prijsuitreiking de beurs afsloten.
InfoMatrix is een olympiade waarbij vele landen van over de hele wereld deelnemen:
de aanwezige leerlingen en leerkrachten kwamen van Mexico tot Australië, van Irak
en Jordanië tot Thailand en van Amerika tot vanuit Zuid-Korea. Infomatrix is, zoals
de naam al verraadt, een technologie/ICT-georiënteerde wedstrijd, onderverdeeld in
verschillende categorieën: Robotica, Korte Film, Hardware, Computerkunst en
Programmering. De editie van 2012 had een inzendingstotaal van 187 projecten,
waarvan verreweg de meeste bedoeld waren voor het onderdeel Robotica. Van een
harde competitiestrijd is wel te spreken dus, zeker omdat de deelnemers van over de
hele wereld komen met hetzelfde doel: hun project als beste te laten verkozen
worden en ervaringen uit te wisselen over de land- en taalgrenzen heen. Het zijn niet
enkel secundaire scholen die deelnemen, maar zelfs ook universiteiten met hun vaak
innovatieve projecten. Het doeleinde van InfoMatrix is ’s werelds beste ICTstudenten samen te brengen en hopelijk een internationale inspiratie en netwerk te
creëren. InfoMatrix wordt gesteund door het Roemeense ministerie van Onderwijs,
Onderzoek, Jeugd en Sport en wordt gehouden sinds 2003. Toentertijd is de
wedstrijd begonnen als een nationale onderneming, maar elk jaar steeds verder
uitgegroeid. De voorrondes zijn per land georganiseerd, de grote finale is altijd in
Roemenië.
Lejs en Ensar hadden een zogenaamd “SAV smart autonomous vehicle” gemaakt om
bij InfoMatrix te kunnen voorstellen binnen het onderdeel Robotica. Het doeleinde
van hun onderneming was dit voertuigje onbemand te laten bewegen. Dit deden ze
allereerst door gebruik te maken van GPS (Global Positioning System). Het GPSsysteem werd gemonteerd op het voertuig, waarna de coördinaten dienen ingegeven
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te worden op de computer. Ze maakten gebruik van de software “mission planner”
en dit werd dan opgeslagen op de automatische piloot (arduPilot), welke weer
gekoppeld was aan het voertuig. Vervolgens werd het voertuig ontkoppeld, in de
automatische modus gezet en na een minuut volgde het voertuig dan de ingegeven
route. Het klinkt simpeler dan dat het is, want het kost veel tijd, moeite en inzet om
dit volledig zelf uit te voeren! Niet voor niets hebben de jongens dan ook de
bronzen medaille gewonnen.

44

De laatste schoolkrant dit jaar betekent ook onze laatste pagina dit jaar!
Leerkrachten gaan voor:




Mr Savran:

vergissening (vergiffenis)
Mr Kaya:
 Vogelen (vogels)
Mr Erdogan:
 Baraa is overgewicht (lijdt aan)

De leerlingen
 Mevr Vekemans: Wat gaan mensen drinken in Ethiopië als er geen water is?
Mehmet: ICE TEAAAAAAA
 Mevr Vekemans: Eufemisme van toilet is kleinste kamer.
Bilal: Wat als ons toilet de grootste kamer van ons huis is? XD
 Baraa:
 Gij zijt de ene originele (de enige)
 Zij zegt da lekkerlijk (letterlijk)
 Zij koopt zeker extra korte maten
 Zwijg u mond (hou)
 Zahraa:
 Champioenen (champignon of kampioenen?)
 Tahir:
 Huiskanker (huidkanker)
 Huidmondjes (poriën)
 Veronderschuldigen (verontschuldigen)
 Zebra (zeeman & wibra)
 Sumeyra:
 Baraa, wat is er met uw toetsenbeurt gebeurd?
 Aysenur:
 Das voor Allah te denk na (geeeen idee wat ze bedoelde..)

BZ humor


Baraa: Ik heb u 3 dagen niet gebeld.

Zahraa: Ieeeuuw..


Zahraa: Zijt gij mad? (boos)

Baraa: Waaarom zou ik u tekenen??!
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Awkward moments!!











When you’ve already said “ what?” three times and still have no idea what the person
said, so you just agree.
When my mirror says: “whoa you sexy babe! “ but my camera says : “whoa you look
like shit bro “
When you’re telling the truth but then you smile and no one believes you
When you talk to yourself and you start smiling like an idiot because you’re just so
hilarious
When there are more plates , knives , forks and spoons in your bedroom than in the
kitchen
When someone says “hello” and you say “ good thanks”
When you want to laugh in a very serious situation
When everyone else quit laughing 10 minutes ago but you can’t stop
When you put something in a safe place so you don’t lose it and then you forget where
that safe place is .
When you’re telling a story & realized no one’s listening , so you slowly fade out &
pretend you never said anything

See you next year!! (de zesde jaars willen wij NIET zien ;)
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De voetballende meisjes: 77 en 61
Zoals sommige onder jullie weten spelen wij (Eda en Naoual) veldvoetbal.
We spelen in Merksem , f.c. Seja.

Wij hebben een heel jaar samen gespeeld. Voor Eda was dat haar 1e jaar maar voor Naoual is dat al haar
2e jaar dat ik daar speel. 2 jaar geleden begon ik (Naoual) met voetballen, dan dacht ik van ik zal eens een
andere sport proberen namelijk taekwondo. Dat heb ik 1 jaar gedaan, maar dan wou ik terug gaan
voetballen. Maar ik mis taekwondo wel. Ik zal volgend jaar terug verder doen met taekwondo en voetbal.
We zullen de volgende jaren verder blijven spelen in dezelfde ploeg. We spelen in een fantastische ploeg,
waar we echt fun hebben/ maken. We hebben 12 matchen in het 2e en 3e seizoen gespeeld waarin Naoual
24 goals heeft gemaakt en Eda 4.

Waarom Eda weinig goals??
Omdat ze niet elke match heeft meegedaan en geen hele matchen speelt. Vanaf het volgend seizoen
mochten ik en Eda een vast rugnummer kiezen. Normaal wou Eda nr. 10 en Naoual nr. 7 , maar ze waren
allebei bezet. Dus kozen we originele rugnummers namelijk Eda 61 (Trabzonspor) en Naoual 77 (2X
Ronaldo).

We hebben onlangs een tornooi gespeeld met 18 ploegen waarin onze ploeg in 2 werd gesplitst. Eda en
Naoual zaten niet in dezelfde ploeg. De ploeg van Eda eindigde 5e en die van Naoual 4e.

->Favoriete ploeg
Eda: Trabzonspor
Naoual: Real Madrid
-> Favoriete voetballer
Eda: M. Özil
Naoual: C. Ronaldo

Hieronder zien jullie foto's met onze Ronaldo, Casillas , trainsters en lievelingsrugnummer xP
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MuHKA-museum

Asmae Mohsin 3HW

Op 16 april is de 2de graad Humane Wetenschappen naar het MuHKA-museum geweest
in Antwerpen. Ik moet eerst wel zeggen dat het 2de graad een beetje heel groot en veel
lijkt maar dat is namelijk niet zo want we zitten maar met 5 personen in het 2 de graad.
Aangekomen bij het museum vroeg onze gids meneer Van den Eynde ons waarvoor
MuHKA voor zou kunnen staan. De eerst twee letters waren makkelijk te raden. Maar
daarna was het al moeilijker want waarvoor stond deze H nu eigenlijk? Historisch? Een
goede gok maar het stond voor Hedendaagse. Een museum dus de K stond voor Kunst
en we bevonden ons in Antwerpen dus de A was ook gevonden. We wisten allemaal
niet wat we moesten verwachten want wat is nu hedendaagse kunst? Het schilderij van
Mona Lisa kennen we allemaal. Maar kunst is veel meer dan dat!
Binnen heeft onze gids, mijnheer Van den Eynde, ons het eerste uurtje even rondgeleid
en we hebben even alles bekeken. Ik moet eerlijk zijn, maar we waren binnen en ik had
het nog steeds niet door, want het enige wat ik zag was een grote houten deur, niets
speciaals! En zo stond er ook een prachtig schilderij… helemaal zwart met een
doodleuke witte streep.



Ja, dit was hedendaagse kunst.
Na het bekijken van de kunstwerken moesten we zelf een werkje zoeken en een korte
presentatie erover geven. Zo moest je vertellen waarom je precies dit had gekozen en
waarom je het kunst waardeert of juist niet.
Al bij al, het was een leuke voormiddag met Chahida, Mariam, Irem en Semanur en
natuurlijk mijnheer Van den Eynde!
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