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Beste lezers,
Deze derde editie van de schoolkrant is gemaakt door 5
humane wetenschappen. We hebben er veel tijd in gestoken
en hebben uiteindelijk een zeer bijzonder krant tot stand
kunnen brengen. Met de hulp en creativiteit van onze
medeleerlingen hebben we orginele ideeën kunnen
verwerken in de schoolkrant. We hebben rekening gehouden
met wat jullie graag zouden willen zien, en we denken dat we
er wel in geslaagd zijn. Hopelijk vinden jullie het een toffe
krant en realiseren jullie hoeveel moeite we erin hebben
gestoken om een iets of wat spectaculaire krant te kunnen
bezorgen bij jullie.
Veel leesplezier,
5 humane wetenschappen.

+ Hafsa Mohsin en Zakia Essalih

Klachten of zin in
nieuwigheden?

Beste leerlingen van het Lucerna college,
Wij, 5 humane wetenschappen, willen weten wat jullie willen
veranderen op school.
Zijn jullie niet tevreden over dingen op school of willen jullie
nieuwigheden brengen?
Dan kunnen jullie jullie ideeën op papier zetten geef een
oplossing voor het probleem en gooi het in de brievenbus die voor
het secretariaat aan de muur hangt.
Wie weet, misschien komen jullie wensen wel uit.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

5 humane wetenschappen
Bijvoorbeeld:
Stiptheid en het spreken van Nederlands zijn twee erg belangrijke punten op onze school.
Het grappige is dat bijna niemand zich aan deze regels houdt. Om de laatkomers een lesje
te leren is er nu diezelfde dag nablijven in plaats van dat we eerst drie kansen krijgen. Hoe
groter de straffen worden, hoe meer verzet van de leerlingen. Hetzelfde voor het spreken
van Nederlands.
Hier moet verandering in komen!

Spreekwoorden en
zegswijzen
De appel valt niet ver van de
boom.
Betekenis: kinderen aarden meestal naar hun
ouders

Made by: Refia

Beter één vogel in de hand
dan tien in de lucht.
Betekenis: Men moet datgene wat men heeft niet
op het spel zetten voor een kleine kans om nog
meer te krijgen.
Made by: Hamdi

Roken als een turk.
Betekenis: Kettingroken

Made by: Hanzala

P

Verschillen tussen scholen in
Engeland en scholen in België

Selma Cakmak is een leerling uit 5 humane wetenschappen. Zoals jullie
weten heeft zij enkele jaren gestudeerd in Engeland op school. Hieronder
geeft ze de verschillen tussen de scholen in Engeland en België.

In België is er leerplicht tot 18 jaar, maar het onderwijssysteem van
verschillende landen verschilt zeer veel van elkaar.
Hebben jullie ooit eens nagedacht over het onderwijs in andere landen?
Zou jij het overwegen om naar een ander land te gaan om minder lang te
studeren? Laten we eens op weg gaan naar het onderwijssysteem in England,
daar is er een leerplicht tot 16jaar.
Om te beginnen hebben de kleuters in England meer geluk dan in België.
Terwijl wij op 2,5 jaar al op school moeten zijn, beginnen de Engelsen op hun
5de met ‘reception’ en op hun 6de gaan ze naar de ‘nursery’. Deze 2jaren zijn
een voorbereiding op de basisschool. De basisschool duurt net zoals in België
6 jaar.
Daarna begint het middelbaar. Bij ons begint het middelbaar terug van 1 in
England gaat het voort met klas 7, 8, 9, 10 en 11. Deze zijn de moeilijke jaren
voor Engelse studenten. Vanaf klas 9 t.e.m klas 11 worden er algemeen testen
afgenomen. Deze testen zijn niet te vergelijken met de toetsen of examens die
wij hier krijgen.

Deze speciale testen - genaamd ‘Gcse’ - worden over heel England georganiseerd. De
toekomst van de student hangt af van deze testen.

Na de elfde klas ben je 16jaar en mag je eigenlijk stoppen met school. Als je wil
voortstuderen zal je aan de hand van je gcse resultaten een college moeten kiezen. Je
12de en 13de jaar van je schoolcarrière breng je door in het college. Indien je
resultaten hoog genoeg zijn, mag je een A level volgen, als dat niet het geval is zal je
naar de b tec moeten gaan. Het verschil tussen deze 2 richtingen is dat de A level 2jaar

duurt en de b tec 3jaar. Tijdens de college jaren in de A level moeten de studenten
nogmaals deelnemen aan examens. Het is dan ook de bedoeling dat je na een a level
verder gaat studeren aan de universiteit. In de btec worden er geen examens afgelegd.
Degene die een b tec richting volgen studeren meestal niet verder.
Het onderwijssysteem in Engeland heeft zijn voor- en nadelen. Het voordeel voor
sommigen is dat je op je 16de kan stoppen met school. Bovendien kan je ook niet
blijven zitten. Voor degenen die willen verder studeren is het niet zo makkelijk. Je moet
heel wat speciale testen (gcse) afleggen en ervoor zorgen dat je hoog scoort, dat is

nadelig. Een tweede minpunt is dat de Engelse studenten er 1jaar langer over doen om
hun basisschool, middelbaar en college te beëindigen. Zij doen er 13jaar over, wij 12
jaar. Er zijn veel verschillen met het Belgisch onderwijssysteem. Ten slotte heeft elk zijn
voor- en nadelen. We zouden dus best tevreden moeten zijn met het Belgisch
onderwijssysteem!

Beloning toets Islam met

meneer Kolkiran
Made by; Hamdi Sali Latifi

Als beloning voor onze toets van Islam gingen Mehmed Ali,
Hanzala en ik een avondje uit met mr. Kolkiran.

Eerst gingen we naar het internaat om snel iets op te knabbelen en om ons even te
ontstressen van de zware week op de Playstation. Daarna vertrokken we naar het
centraal station om iets te gaan drinken bij de Starbucks, heerlijk was dat.

Op dat moment zagen we een grote poster hangen waar aangekondigd werd dat
Cars 2 te zien was in de bioscoop, dus gingen we op stap naar Metropolis om hem te
gaan zien. Spijtig genoeg was het veel te laat en moesten we een andere film kiezen,
het uiteindelijke besluit werd “Warrior”.
We hebben ons erg geamuseerd.

Dankuwel mr. Kolkiran!

“Geld kan uit uw zak gestolen worden, maar nooit
de goede maaltijd uit uw maag!”

Recepten:

Activiteiten op school
Democratieweek..
Ook dit jaar organiseerde onze school een democratieweek. Dit houdt in
dat de leerlingen meer aandacht besteden aan ongelijkheid en
onrechtvaardigheid in de wereld en ook meer besef krijgen van politieke en
juridische elementen in de samenleving.
Wat hebben de leerlingen nu juist gedaan deze week?
1e jaars: mensenrechtenwandeling
2e jaars: bezoek aan een politiekantoor
3e jaars: fototentoonstelling van het rode kruis
4e jaars: fototentoonstelling van het rode kruis
5e jaars: rondleiding in het stadhuis van Antwerpen
6e jaars: bezoek aan een asielcentrum

Daarnaast is er een “schoenendoosactie” georganiseerd geweest: de leerlingen
hebben schoenendozen versierd en eigen spullen erin gestoken om naar een
goed doel te sturen. Tot slot zijn er enkele politici uitgenodigd geweest bij ons op
school om te debatteren over allerlei zaken, de vijfde en zesde jaars waren het
publiek.

Actie Somalië
Tussen 3 oktober en 28 oktober hield het Lucerna college Antwerpen een
solidariteitsactie. Alle opbrengsten gingen naar Somalië om de mensen
daar te helpen.
De leerlingen hebben een hele boel dingen gedaan om zo geld bijeen te
zamelen. Zoals:

- 1300 pennen verkocht aan ouders, kennissen, vrienden en buren,…
- Leerkrachten uitgedaagd tegen een betaling (Mw. Luyckx moest een hele
dag een hoofddoek dragen, Mr. Kaya moest een hele dag een tenue van
een andere team dragen, Mr. Dufraing heeft een clownsneus en –pruik
gedragen, mevr. Verhaegen zou een Turks gewaad dragen …)
- Vrijdag niets anders dan rijst en water gegeten en gedronken op school
- Elke dag werd op aanvraag tijdens de kleine pauze hun lievelingsplaat
gedraaid tegen betaling
- Sponsoring gevraagd aan iedereen die ze tegenkwamen
- Een dag zonder uniform naar school gekomen tegen betaling
- Zelfgemaakt eten verkocht op school
-…

IN TOTAAL HEBBEN
DE LEERLINGEN € 2882,9 VERZAMELD!!!

Karaktertrekken
van elke maand
Mensen die geboren zijn in…
JANUARI
 Geven veel kritiek
 Zijn intelligent en werken volgens een
planning/schema
 Houden van kinderen
 Zijn niet erg sociaal
 Weten hoe anderen blij te maken

FEBRUARI
 Zijn stil en verlegen
 Zijn rechtvaardig
 Hebben niet veel zelfvertrouwen
 Zijn koppig

APRIL

MAART
 Zijn mysterieus

 Zijn actief

 Zijn betrouwbaar

 Zijn moedig

 Worden niet snel boos

 Hebben een sterk geheugen

 Zijn sympathiek

 Zijn vatbaar voor ziekten van het hoofd

 Zijn heel erg gevoelig

 Zijn avontuurlijk

 Maken het zichzelf altijd gemakkelijk

MEI

JUNI

 Zijn opvliegend

 Zijn gevoelig

 Houden van kinderen

 Zijn koppig

 Dromen veel

 Houden van praten

 Zijn gemakkelijk gekalmeerd

 Zijn heel sociaal

 Hebben geen nood aan motivatie
 Kunnen makkelijk aandacht trekken

 Zijn gemakkelijk te kwetsen

JULI

AUGUSTUS

 Kunnen heel goed een geheim houden

 Maken heel graag grapjes

 Zijn moeilijk te overtuigen

 Zijn romantisch

 Kunnen maagproblemen hebben

 Zijn fearless

 Leren heel makkelijk

 Zijn zorgvuldig en voorzichtig

 Zijn heel sympathiek

 Zijn geïnteresseerd in psychoanalyse

 Houden ervan om een alleen te zijn

 Zijn onafhankelijke mensen

SEPTEMBER
 Kunnen hun gevoelens goed
onderdrukken

OKTOBER
 Zijn heel emotioneel
 Hebben geen zelfvertrouwen

 Houden van sport en reizen

 Houden niet van leugens

 Zijn toegewijd aan cultuur

 Praten graag met iedereen

 Nemen graag alle verantwoordelijkheid

 Geven veel belang aan vrienden

 Zijn erg betrouwbaar

NOVEMBER

DECEMBER

 Kunnen geheimen houden

 Zijn ongeduldig

 Houden van verassingen

 Zijn heel sociaal

 Kunnen de omgeving goed motiveren

 Kunnen niet lang boos blijven

 Zijn goede leiders

 Hebben een gevoel voor humor

 Zijn heel eerlijk

 Zijn loyaal en vrijgevig

 Vergeven geen fouten
 Accepteren mensen zoals ze zijn

 Denken meer aan hun vrienden dan aan
hun zelf

Interview

Mnr. De Vaal doet mee
aan kwarttriatlon

18/09/2011

Wisten jullie dat meneer De Vaal heeft deelgenomen
aan een kwarttriatlon? Geen idee wat het is? Wel wij,
leerlingen uit 5 humane wetenschappen, hebben hem
geïnterviewd!
Wat houdt een kwarttriatlon
juist in?
Een kwarttriatlon houdt in dat
je eerst 1500 m zwemt,
daarna 40 km fietst en dat je
ten slotte 10 lm loopt. Het is
de bedoeling dat je zo snel
mogelijk wisselt van het
zwemmen naar het fietsen en
van het fietsen naar het
lopen.

Wat vond u het moeilijkste
daaraan?
Het moeilijke aan een
kwarttriatlon is de overgang
van de ene sport naar de
andere, omdat je dan andere
spieren gebruikt.

Voeding
Heeft u moeten
opletten op uw
voeding voor u de
wedstrijd ging doen?
Zo ja, hoelang en
hoe?
Als je echt wilt
sporten moet je niet
enkel die dag op je
voe ding letten, maar
minstens een maand
op voorhand.

Ik at loopgel’s die je
kan verkrijgen in
gespecialiseerde
loopwinkels.

Smaakten de
loopgel’s of was het
niet te eten?
Nee het was niet
lekker, maar ook niet
slecht. De bedoeling
van die gel’s is dat ze
vooral niet op je
maag blijven plakken.
Er zit cafeïne in en
dat geeft je energie.

Dagindeling
Hoe was de
dagindeling van de
kwarttriatlon?
Je staat ‘s morgens
vroeg op en je
controleert al je
materiaal (je fiets
moet perfect in orde
zijn, alsook je
zwemkledij, helm en
loopschoenen). En je
moet zien dat je eet
vóór je vertrekt.
Daarna ga je naar de
plaats van de wed-

“ Toen ze
over me
zwommen,
kreeg ik
bijna geen
lucht meer!”

strijd, schrijf je je in en
krijg je een nummer.
Achteraf begeef je je
naar de plaats waar
dat je je loopgerief
moet zetten. Dan ga
je naar de plaats waar
dat je je fiets gaat
zetten met je helm en
voeding die je nodig
hebt. Als dat allemaal
in orde is, ga je naar
de plaats van het
vertrek.

Beschrijving van het vertrek
Kunt u het vertrek
eens beschrijven?
Iedereen staat op het
strand te wachten
totdat de startspot
wordt gegeven, dan
loopt iedereen in het
water. Het moeilijke
daaraan is dat als je
zwemt in

het begin, dat je wordt
overzwommen. Dus
de anderen zwemmen
over jou en jij zwemt
over anderen. Dus je
krijgt eigenlijk bijna
geen lucht. Het
zwemmen heb ik
gedaan op 31
minuten. Daarna moet
je dus gaan fietsen,

Dagelijkse leven
Een goede conditie
hebt u wel! Doet u in
het dagelijkse leven
ook aan sport?
Ja, ik loop en zwem. Ik
loop drie keer per
week tussen de 10-20
km per keer.

En zwemmen doe ik
twee keer per week.
Dan zwem ik ongeveer
2 km. Als je het graag
doet is dat een hobby
en heb je er geen
moeilijkheden mee.

die overgang mag niet zo
lang duren. Bij mij duurde
het 3 à 4 minuten. Het 40
km fietsen duurde bij mij
1 uur en 9 minuten. En
het 10 km lopen heb ik
gelopen op 47 minuten.
Dus alles samen wordt
dat 2 u en 34 min.

Voor herhaling vatbaar!
Zou u nog eens willen
deelnemen aan een
kwarttriatlon?
Jazeker! Ik zou het
volgend jaar graag nog
eens willen doen. Het
is niet om de beste te
worden maar echt
voor het plezier. Het
aangename is dat je
drie soorten sporten
op een korte tijd doet.

Achteraf…
Wat hebt u gedaan toen u
thuis aankwam van de
kwarttriatlon?
Frieten gegeten!!! :-)

Was u de dag nadien stijf,
moe of had u spierpijn en
dergelijke?

Nee, ik voelde me helemaal
goed. Dat is dus trainen. Als
Want ik heb een maand op
mijn voeding moeten letten. Ik student kon ik zulke dingen
at dus veel vis, pap, rijst en veel ook niet aan, dat zijn dingen
die later komen.
groenten en fruit. Dus mijn
pakje frieten smaakte énorm!

“Mijn pakje
frieten smaakte
enorm na
maanden op men
voeding te letten!”

Een dikke proficiat aan meneer De Vaal
voor zijn inzet en conditie!
En wij danken hem voor het interview!

Wist je dat…
- Meneer Unal na 6 maanden nog de naam van mevr.
Van Delft niet wist en dat hij haar zelfs mevr. Wouters
heeft genoemd?
- Meneer Kaya recent, en wel na 3 weken school al!, 10
minuten te vroeg op school was, zich verbaasde waar
zijn klas was, er TOEN achter kwam dat de schooltijden
veranderd zijn en opmerkte “Ah shit, had ik nog 10 minuten langer
in mijn bed kunnen blijven liggen?”
- Mnr Hasbal bijna nooit slaapt en altijd mailtjes stuurt op de gekste
tijdstippen? ( 2 uur ’s nachts, 5 uur ’s ochtends etc.)
- Mnr Erdogan ooit bii de MacDonalds heeft gewerkt?
- Mnr Da Paixao ook nog ober, taalcursus-gever EN fitnessinstructeur
is?
… en dat hij dit geld zegt uit te geven aan dure kleren en vakanties?
… en dat hij een dure telefoon heeft, die hij echter supervaak thuis
vergeet?
- Mnr Erven af en toe in het weekend als Romein (gekleed) door het
leven gaat?

- Mevr. Pypops een paardrijdster is?
- Meneer Dufraing echt een oeroude GSM heeft, inclusief half kapot
beeldscherm?

- Mnr Zorlu ooit een pizzakoerier is geweest? En mevr. Van Delft nog
pizza’s heeft staan bakken? (overigens niet MET Mnr Zorlu..)
- Mevr. Van Delft en mevr. Storms de enige 2 mensen op aarde zijn
die het interesseert dat ze (bijna) tegelijkertijd met Britney Spears
jarig zijn? En dit trouwens supercool vinden?!
- Mnr Beukeleirs een stoere motorrijder is?
- Mevr. J. Verhaegen een stiekeme chocoladeverslaving heeft?
- Mnr Ucuran bang is voor katten, slangen en vast zitten in de lift?

- Mnr Mariën, voordat hij LO-leerkracht werd, een videotheek had?

- Mnr Erven deze uitspraak echt ooit heeft gedaan: “Ik heb het
lichaam van een god. ….. Alleen jammer dat het boeddha is.”

- Mnr Kolkiran bijna alles wijs te maken is?

Wéér een nieuwe film in
de cinema!
Deze maand bespreken we de film: Johnny English 2
Volgens mij kennen jullie de film ‘Johnny
English’ wel. Een actiekomedie uit 2003 waar
Johnny English of beter gekend, mister Bean,
het hoofdpersonage is.

Johnny English, een onhandige geheim agent van mi7,
krijgt de opdracht om de dader van diefstal op de
engelse kroonjuwelen op te sporen. Met zijn hulpje
bough, een aantrekkelijke geheim agente, een mooie
auto en veel technische snufjes weet hij de dader op te
sporen, en ontdekt zijn plannen…
De fransoos Pascal Sauvage wil meer dan alleen de
kroonjuwelen. Hij wil namelijk de koning van Engeland
worden, en Engeland benoemen tot één grote
gevangenis. Johnny English weet hem maar net op tijd te
stoppen.
Wil je het vervolg weten… dan moet je kijken naar
Johnny English 2 waar Bean terugkeert in de titelrol als de
onhandige spion.

WORDT
VERWACHT..
- Het varken van Madonna
- 30 minutes or less
- Spy kids 4
- Anadolu Kartlallari
- Killer elite
- Rockstar
- 50/50
- Immortals
- ...

We hopen dat het

resultaat van onze
schoolkrant waar we
uuuuren hebben aan
zitten werken jullie
bevalt!

P

Even checken
hoe goed jullie
kunnen
doordenken!

Spelletjes

In Europa gebruiken wij E-mail.
Dat hebben ze niet in Egypte.
Wat gebruiken ze daar dan?

mail.
Wat is het verschil tussen een slimme
Hollander en een dinosaurus ?

Een man heeft een wolf, een geit en een kool. Hij moet een
rivier oversteken met de twee dieren en de kool. Er is een
kleine roeiboot waarin hij slechts één ding tegelijk kan
meenemen. Echter, als de wolf en de geit alleen gelaten
worden, eet de wolf de geit op. Als de geit en de kool
alleen gelaten worden, eet de geit de kool op.

Hoe kan de man de rivier oversteken met de twee dieren
en de kool ?

Sudoku
Niveau 1

Niveau 2

Vind jij de weg?

Kruiswoordraadsel
Wij geven jullie de voornamen van de leerkrachten, en jullie zoeken hun
achternaam in het kruiswoordraadsel hieronder. In totaal moeten jullie er 18
zien te vinden. Zowel horizontaal, verticaal als diagonaal, van rechts naar links,
van onder naar boven,…

Tineke, Fatima Zohra, Lesli, Ismail, Jean, Sien, Joost, Kirsten, Ingrid,
Jan, Harm, Yakup, Tevhide, Sofie, Ines, Jonas, Mathieu, Lotte
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HAHA!
HAHA!

2 baby's waren aan het praten.
Vraagt de ene baby aan de andere: Hoe laat ben
jij geboren?
Zegt de ene baby tegen de andere: Om 12 uur 's
nachts.
Zegt de andere baby weer: Wow mag je al zo laat
op blijven van je moeder?

Er zaten eens 2 vogeltjes in een nestje.
De ene zegt tegen de andere: lekker windje hé!
De andere zegt: ja zal ik er nog eentje laten?

Jantje had een kat die Lappie heette en op een
dag zei zijn moeder Jantje, Lappie is dood. oh zei
Jantje. De volgende dag kwam Jantje huilend naar
zijn moeder en zei: mama Lappie is dood! Dat zei
ik gisteren nog. Oh ik verstond pappie.

3. Eerst neemt de man de geit mee, de wolf met de kool achterlatend. Dan gaat hij
terug en neemt vervolgens de wolf mee naar de overkant. Daar aangekomen,
neemt hij de geit weer mee terug. Daarna brengt hij de kool over. Hij gaat
nogmaals terug, de wolf met de kool achterlatend, en neemt tenslotte de geit mee
over.
2. Een dinosaurus heeft ooit bestaan, een slimme Hollander niet.
1. K-mail

DOORDENKERTJES!
ANTWOORDEN

Cartoons
De leerlingen van onze school zijn er erg om bekend geworden…
TE LAAT KOMEN!
Bij deze, een leuke cartoon!

WIE MOET ER
NIET
NABLIJVEN??

Ook het Nederlands spreken is vaak een probleem…

WE SPREKEN
ENKEL NEDERLANDS
IN DE KLAS,
ANLADINIZ MI???

Made by: Hafsa Mohsin, Zakia Essalih, Mustafa Konus

Hier nog enkele bekende mensen, herkennen jullie ze?
Verbind de juiste personen met elkaar.

Louis Tobback
Roos Van
Acker
Michael Jackson

Bart De Wever

Godfried Danneels

Angelina
Jolie

Jacques Vermeire

Marcel Vanthilt
Herman
Brusselmans

Barack Obama

Lucernapost
Vragen?
Zit je met vragen over de school die
onbeantwoord blijven? Vind je dat de
school iets overdreven goeds heeft
gedaan? Vb.: een geslaagde actie en
wil je dat perse meedelen? Ben je
oneens met iets dat er gebeurt in
Lucerna en denk je dat je met een
voorstel er verandering in kunt
brengen? Heb je ideeën? Vind je dat je
met jouw talenten Lucerna op goede
sporen kan brengen?

Weet je niet goed op welke
manier je met de school kan
communiceren? Of durf je
niemand hierover aanspreken?
Blijf er niet mee zitten. Aarzel er
niet te lang over want wij hebben
het middel om het contact van
Lucerna en haar leerlingen te
vergroten. Dit kan je eigenlijk
beschouwen als een voorlopertje

van de leerlingenraad. Hopelijk
kunnen de leerlingen die zich dit
jaar kandidaat stellen er gebruik
van maken.

Wat is de Lucernapost?
Wat is de Lucernapost nu precies? De

te delen hebt, plaats je het

Lucernapost is een doodgewone

symbool voor je reactie zodat

doos met een opening. Je kan het

er geweten kan worden wat je

vergelijken met een postbus. Deze

juist wil vertellen.

doos ziet er natuurlijk heel

Dus als je een vraag hebt,

gewoontjes uit maar de inhoud ervan

plaats je een vraagteken voor

zou veel waarde hebben. Als alles

je de vraag stelt als symbool.

volgens plan loopt natuurlijk. Alles

Erachter natuurlijk ook. Als je

wat je met de school wil meedelen,

een idee of voorstel hebt,

kan hierin terecht. Je hebt 4

moet je een brandend lampje

mogelijkheden: een vraag, een idee,

plaatsen als symbool hiervoor.

een pluim en een donderwolk.
Naargelang wat je mee

Wil je iemand feliciteren of laten merken

Dus wat je ook te vertellen hebt, wordt op

dat die iets goeds heeft gedaan, dan kan

papier gezet. En dat steek je in de

je een pluimpje tekenen. Moest je iets

Lucernapost.

ergs meegemaakt hebben of iets dat je
heeft gekwetst wat je er perse uit wil
gooien zodat er misschien rekening mee
gehouden kan worden. Dan is een
donderwolk het ideale symbool om je
woede te uiten. We hopen dat een

Het is niet verplicht om je naam te melden.
Je kan natuurlijk ook anoniem blijven, maar
hou er wel rekening mee dat je boodschap
zo goed mogelijk overkomt anders heeft het
niet echt veel zin.

donderwolk niet te vaak mag gebeuren.

Zulke reacties kunnen perfect in de
Lucernapost komen…
Een pluim voor de directie van het

Benieuwd welk land er het komend

Lucerna college!! Ik vind dat

jaar mag genieten van de

Lucerna op goede weg is om arme

geweldige acties in Lucerna. Dit

mensen te helpen. Ik vind dat de

vind ik een mooi begin om de kloof

acties voor Somalië succesvol

tussen de rijken en armeren te

verlopen. Dankzij de medewerking

kleineren.

van de leerkrachten en leerlingen

Wanneer kunnen we een

natuurlijk. Net als de geslaagde

studentenkaart krijgen?

acties voor Pakistan.

Of kan er wat meer mayonaise in
de smosjes?

Ik stel voor dat de kantine van de academie
weer vrij is voor de leerlingen. De sfeer van

In de kantine zal je vanaf de komende
maand een lichtgroene doos zien staan.

gezelligheid ontbreekt op school.

De Lucernapost dus…

Een donderwolk voor de derde jaars. Tijdens
een herhalingstest van Nederlands waren de
leerlingen van het derde jaar op de
speelplaats aan het voetballen met veel getier,

We hebben deze kleur gekozen omdat
het een rustgevend gevoel geeft. Je kan
er dus volledig op vertrouwen. En ook
gewoon omdat de muren van de school

geroep en gejuich.

ook lichtgroen zijn. Hier kan je terecht

Hierdoor raakte ik mijn concentratie verloren

jullie hier goed gebruik van maken.

waardoor ik buisde.

met alles waarmee je zit. Hopelijk zullen

Ons doel is communiceren met de
school.
Vragen hierover? Hafsa Mohsin en Zakia Essalih van 5 HW zullen
met plezier je vragen beantwoorden.

Horoscoop…
Weegschaal

Waterman

(24/09 t/m 23/10)

(21/01 t/m 19/02)

Zoek je balans tussen vrijheid en school.
De sterren tonen aan dat je de juiste
keuze wel zult maken. Geef niet op,
alles komt in orde!

Geluksnummer: 4

Je hebt een goede start genomen, hou
het vol en concentreer je enkel op je
taken en toetsen. Je hulp voor anderen
wordt niet gewaardeerd, je komt er zelfs
door in de problemen. Laat dit een
waardevolle les zijn voor je.

Geluksnummer: 9

Schorpioen

Vissen

(24/10 t/m 22/11)

(20/02 t/m 20/03)

Wees niet zo aanvallend met je
woorden, het komt kwetsend aan. Denk
aan de anderen rondom je.

Geluksnummer: 2

Dingen onthouden is niet je sterkste
kant, bekijk daarom elke dag je
agenda. Vergeet niet dat je nog altijd
op school bent.

Geluksnummer: 8

Boogschutter

Ram

(23/11 t/m 21/12)

(21/03 t/m 20/04)

Je hebt tegenwoordig heel veel geluk, die
toets van vorige week was een schot in de
roos. Hoge punten worden verwacht, maar
laat niet alles over aan geluk.

Geluksnummer: 10

We mogen niet vergeten dat de
leerkracht het laatste woord heeft. Je
mening uiten mag altijd maar vergis
meningsuiting niet met koppigheid. Wees
geduldig!

Geluksnummer: 11

Steenbok

Stier

(22/12 t/m 20/01)

(21/04 t/m 20/05)

Het was toch niet nodig om je
medeleerlingen te kwetsen?
Met dit koppig gedrag kom je nergens.
Overleg eens de beste weg!

Geluksnummer: 3

Je kunt niet vertrouwen eisen als je het
anderen niet gunt. Valse beschuldigingen
maken je droevig maar wees sterk.

Geluksnummer: 5

Tweelingen
(21/05 t/m 20/06)

Laat kleine dingen je niet teveel
beïnvloeden, ze zijn het niet waard om je
glimlach neer te halen. Keep on smiling!

Geluksnummer: 15

Leeuw
(23/07 t/m 21/08)

Je zit nog altijd in vakantiemodus. Gelieve
over te schakelen naar schoolmodus,
vooraleer het te laat wordt en je je haren
uittrekt. Herpak je!

Geluksnummer: 1

Kreeft

Maagd

(22/06 t/m 21/07)

(24/08 t/m 23/09)

De sterren tonen aan dat je je creatieve
kant moet uiten. Verberg het niet in je
eigen wereldje, maar laat anderen het
bewonderen.

Geluksnummer: 13

Laat mensen niet misbruik van je maken
door naïviteit. Sta sterk in je schoenen. Dit
zal terug weerkaatsen op je rapport.

Geluksnummer: 6

Horoscoop

Typische eigenschappen
van leerkrachten
Meneer J. Da Paixao
Herkenbaar aan:
-

Zijn welbefaamde dot

-

Zijn witte - geelachtige doktersjas
(leraaruniform)

-

Zijn zwarte thermos, altijd gevuld met
thee

-

Zijn vuil bord

-

Zijn koppigheid :-)

-

Zijn laptopscherm die nooit stabiel staat

Maar al bij al, hij is een fantastische
leraar frans!

Mevrouw T. Quintens
Herkenbaar aan:

· Het altijd prutsen aan haar lange haren

· Haar koeienletters op het bord
· Haar afkortingen
· Haar tas in haar hand gevuld met koffie
· Haar speciale kledij
· Rap punten aftrekken op spelling
Maar al bij al, ze is een super toffe en
lieve leerkracht!

Mevrouw F.Z. Benabdessamad
Herkenbaar aan:


Haar vele krulletjes



De telkens zelfde voorbeeldzin die ze gebruikt:
‘The train leaves in 5 min’



Ze draagt ALTIJD haar uniform



Haar doorzettingsvermogen



Haar ordelijke, gestructureerde klas



Haar tas met soep in haar handen

Al bij al, een betere klastitularis EN leraar Engels

kan je je niet wensen!

De schoolbus

Zoals jullie weten gaan de
leerlingen die in Willebroek,
Bornem, Mariekerke en SintAmands wonen iedere dag
met de schoolbus naar school.
Doordat we zo een lange
weg moeten afleggen om
iedereen te gaan oppikken,
zijn we soms heel lang
onderweg.

Maar met onze buschauffeur, Mükremin Cebeci is de pret
verzekerd! Hij is de man die ons elke dag “op tijd” naar school
brengt. Wij kennen hem als een super gekke buschauffeur, die
100x per dag claxonneert , en altijd wel klaar staat om met de
mensen hun voeten te spelen.
Op de volgende pagina zie je een
paar foto’s van enkele leerlingen in
de schoolbus.

Sümeyra en Rabia (2) de dochter
van onze buschauffeur

Sena, Remziye en Esra zijn de drie
meisjes die altijd gezellig samen
vooraan in de bus zitten, bekend
voor hun grote lach op hun gezicht

Onze 3 musketiers; Cemal,
Abussamed en Abdulkadir

Dit zijn de jongens van onze bus,
spijtig dat Emre afwezig was. Ook
Redvan was jammer genoeg niet
van de partij.

We willen iedereen nog even bedanken voor dat we de derde editie van de
schoolkrant hebben mogen maken. Het was een hele toffe ervaring! We hebben er
vele uren aan gewerkt, en we hopen dat het resultaat iedereen bevalt.
Ook meneer Mariën en mevrouw Van Delft bedankt dat jullie altijd voor ons
klaarstonden, en bedankt voor jullie vele hulp!

5 Humane Wetenschappen
Rabia Yener, Nebiye Sonakalan, Öznur Ok, Anisa Spiessens,
Selma Cakmak, Büsra Daldal, Hafsa Mohsin en Zakia Essalih

