lucerna LUKRAAK
Februari 2012 Jaargang 1 - Editie 5

Lucerna helpt in Van
In de kerstvakantie is een groep van leerkrachten en directeurs voor 5
dagen naar Van (Oost-Turkije) vertrokken om ter plekke te helpen bij de
wederopbouw na de aardbeving van eind oktober.
Het is niet de eerste hulpactie van het Lucernacollege, maar wel eentje van een ander kaliber dan de eerdere acties. Ditmaal
heeft het personeel de opbrengst van de
hulpoproep zelf verdeeld en zodoende met
eigen handen een bijdrage geleverd.
Enkele tijd voordien is er een bijeenkomst
geweest om te bespreken hoe en wat er
precies gedaan zou worden, waar bovendien een Turkse verslaggever aanwezig
is geweest. In een Turkse krant, Zaman,
heeft hij een artikel geschreven om onze
komst aan te kondigen. Hieronder is een

(vrije) vertaling van het artikel opgenomen.
Belgische leerkrachten gaan naar Van om
de wonden te genezen
Het Lucernacollege bereidt zich voor om
de Belgische leerkrachten mee te nemen
naar Van, een stad in oostelijk Turkije, die
momenteel moeilijke tijden heeft door de
recente aardbeving. Het doel van de reis is
hulp verlenen aan de inwoners. De groep
bestaat uit 18 Belgische leerkrachten,
Turkse leerkrachten en de bestuurders van
het Lucernacollege.
vervolg op p. 15 >

Het schaatsavontuur met de meisjes van de eerste graad!
Eda Nur Duran 1 Latijn.
De meisjes van het eerste jaar (wij dus!) gingen
op 29 december 2011 (dus in de kerstvakantie)
schaatsen. Het was KEI-LEUK! Ik heb paar leuke foto’s van onze uitstap, maar helaas heb ik
er geen kunnen nemen van het schaatsen zelf.
Na het schaatsen gingen we een lekkere wafel
eten, hoewel sommigen onder ons (en daarmee
bedoel ik mezelf ) veel liever een ijsje aten. Het
is dan toch ook niet zo raar om een ijsje te eten
in de winter?
Toen we thuis aankwamen, waren we allemaal

heel uitgeput. Ik had heel veel pijn, omdat ik
veel wondjes had aan mijn voeten. Ik zal jullie
de pijnlijke en de gruwelijke details maar besparen. Zoals jullie het dus merken is schaatsen
ontzettend leuk, maar ook gevaarlijk.
Ik wil graag mevr. Demirci en onze leerlingcoaches Hatice en Kubra bedanken voor deze leuke
uitstap.
P.S.: De wondjes van het schaatsen zijn nog
steeds niet genezen. Je kan ze nog echt duidelijk zien
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Op maandag 13 februari tussen vrijd
ag 17 februari wordt er een milieu-e
n
gezondheidsweek georganiseerd doo
r ons school. Voor meer informatie
over dit actie vindt u op pagina 4.
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Mijn liefste leerkrachtenalbum
editoriaal
Een nieuw jaar is begonnen. Met veel enthousiasme zijn we het jaar 2012 ingedoken. De
personen die van een Nieuwjaarsduik in het
zeewater houden, zullen niet onderkoeld terug
op het strand aangespoeld zijn. Anderen die
genieten van een haardvuur tijdens de koude
winterdagen, hebben dit waarschijnlijk gedaan
in T-shirt. Met andere woorden: de winter is
tot op heden nog geen echte winter geweest.
En laat het ons daar aub bij houden. Liefst
geen sneeuw meer dit jaar of de studenten
komen massaal te laat en wijzen met een beschuldigende vinger naar het zware Belgische
winterweer. Ik heb geen zin om een paar
sneeuwballen op mij te krijgen of om uit te
schijven en vol op mijn gezicht te gaan in het
bijzijn van de studenten.
Een start van een nieuw jaar gaat traditioneel
in met goede voornemens. Nu ik dit schrijf,
vraag ik me af of je het jaar ook kunt inzetten met slechte voornemens. In de zin van:
ik ga dit jaar minder studeren, of ik ga meer
vals spelen bij spelletjes of als mijn mama
me naar de winkel stuurt, ga ik ervoor zorgen
dat mijn kleine broer in mijn plaats gaat, …
Mmmm, laat ons dus toch maar goede voornemens maken. Wij hopen op een succesvol
jaar voor zowel leerlingen, leerkrachten en
iedereen die betrokken is bij het Lucernacollege. Ik hoop op gezellige schoolmomenten
en spannende en toffe naschoolse activiteiten,
sportieve sportdagen en culturele cultuurweken. Met andere woorden: laat het jaar een
topper zijn met veel blije gezichten en niet te
vergeten herinneringen.

COLOFON
Schoolkrantredactie:
Mevr. De Leus
(ingrid.deleus@lucerna.be)
Mnr. De Vaal
(christof.devaal@lucerna.be)
Mevr. Van Delft
(anne.vandelft@lucerna.be)
Mevr. J. Verhaegen
(jo.verhaegen@lucerna.be)

Ik kijk al uit naar de maand december waarin
de goede barmhartige man genaamd sinterklaas ons land weer bezoekt om iedereen van
snoep en speelgoed te voorzien. Ik ben al
aan het nadenken over wat ik hem dit jaar
ga vragen. Soit, geen stress, ik heb nog vele
maanden voor de boeg waarin ik mijn keuzes kan maken. Maar toch, het maken van
juiste keuzes is belangrijk in het leven. Het
maken van een juiste keuze zorgt voor plezier in het leven en laat het nu net dat zijn,
wat ik ongelooflijk belangrijk vind. Met de
glimlach opstaan en met de glimlach gaan
slapen. Genieten van de mooie momenten
en de minder leuke ervaringen snel kunnen
weg lachen. Het enige nadeel hiervan is dat
de dagen dan zo snel voorbij gaan. Het jaar
lijkt zo een maand en een maand lijkt zo een
dag. Misschien daarom dat de teller van mijn
levensjaren al in de 30 staat maar ik mij nog
steeds 20 jaar oud voel.

Leerlingenredactie:
Eda Nur Duran (1e klas), Edibe
Basoglu (2e klas), Mihran Topbas (2e klas), Youssef Lauwers
(3e klas), Kubra Rahime Bardakci (3e klas), Mehmed Ali Coskun
(5e klas), Nassira Ben M’Hand
(6e klas)
Vormgeving:
Fulya Toper
(fulya.toper@lucerna.be)

Studenten zullen het misschien niet met mij
eens zijn maar daarom ga ik aan sinterklaas
een parafix vragen. Op een euforisch moment
laat ik iemand mij ‘parafixen’ en ik blijf voor
altijd in dat bepaald moment. Mijn leeftijdsgenoten kennen de parafix van het programma Merlina en voor diegenen die de parafix
niet kennen raad ik 1 ding aan. Vraag aan
sinterklaas de dvd-reeks van de VRT-klassieker Merlina. Plezier gegarandeerd.
En laat plezier nu net datgene zijn wat zo belangrijk is in het leven.

Mnr. Beukeleirs
Mevr. Pypops
NAAM
GEBOORTEDAG
HAARKLEUR
KLEUR ORGEN
STUDIE

Mevr. Brandt

Ines Pypops
22 juni 2983
bruin
groen-bruin
leerkracht lager onderwijs en leerkracht
secundair onderwijs: Nederlands,
aardrijkskunde en katholieke godsdienst
HOBBY’S
paardrijden, viool en gitaar spelen, lezen
FAVORIETE FILM / Ook getest op mensen’ van Marcel Vanthilt
TV-PROGRAMMA
LIEVELINGSBOEK Mag ik er maar een kiezen? Dan ga ik voor ‘Het
geheim van teveel Torens’ van Mark Tijsmans.
LIEVELINGSLIED
Music van John Miles
LIEVELINGSVAK
Nederlands natuurlijk
LIEVELINGSLEERLING
Alle leerlingen die meewerken in de les.
IK BEN DOL OP…
chocolade, paarden, boeken, muziek, …
IK HEB EEN
spruiten, onbeleefde mensen,
HEKEL AAN…
teveel lawaai in mijn klas.
DIT SCHOOLJAAR
veel plezier maken met mijn leerlingen
WIL IK…
maar ze ook van alles leren

Luc Marien
Dinsdag
Zout en peper
Blauw
Wetenschappen – wiskunde - sport

NAAM
GEBOORTEDAG
HAARKLEUR
KLEUR ORGEN

Meneer Beukeleirs

STUDIE
HOBBY’S

mnr. De Vaal
» Wist je dat… mevr. Verhaegen (leerkracht Frans en uiteraard ook onze lieve
adjunct-directrice) voor haar dochters een cursus Frans heeft gekocht als kerstcadeau!
(met dank aan mevr. Demirci voor dit weetje..)

Mnr. Marien

Kirsten Brandt
Op dezelfde dag als Kim Clijsters
Chocoladebruin
Soms blauwiggrijsgroen,op andere dagen grij
ziggroenblauw
Zal je van mij niet vaak hebben,want ik ben
NOOIT ziek(moehahaa)
Ik toeter op een saxofoon en ik ben ook zo’n
saai persoon die graag leest

Sport – lezen
Niets specifiek
De Oversteek van Justin Cronin
Alles wat luisterbaar is
Sport
Jij
De natuur
Leerlingen die zzzzagen en flauw doen
Dat iedereen geslaagd is en een heel leuk jaar beleven.

21 januari
Bruin, maar dat verandert nogal snel in huidskleur
Bruin met wat groen (voor wie er beter, langer en dieper in kijkt)
Master pedagogische wetenschappen en bachelor
secundair onderwijs wiskunde/fysica
In een bocht hangen met mijn moto,knuffelen en dansen met mijn
kinderen,genieten van een streep pas ontdekte muziek,frisbeeën, jeugdrelikwieën verzamelen,mensen tot waanzin drijven.Ik organiseer ook een straatfestivalletje met enkele vrienden(NAPAPILI).Ooit wil ik nog leren vliegen.

FAVORIETE FILM / Ik probeer the mentalist, castle en body of proof
TV-PROGRAMMA
te volgen.Mijn favoriete film is momenteel Avatar

In de gloria,Van vlees en bloed,Wat als?,Red Sonja,De collega’s.The
Office,Little Britain,Extras,Coupling,Farty Towels.Allemaal hilarisch!

hoewel Kabouter Plop en de kabouterbaby ook wel

Woord van de maand:

steengoed is!

Dit woord komt uit het Italiaans en heeft
verschillende betekenissen:
1 beoefenaar(ster) van een kunst of wetenschap uit liefhebberij; niet-vakman
of -vrouw, ongeschoolde; kunstvriend,
kunstliefhebber, kunstverzamelaar, liefhebber van kunstige dingen
2 (ongunstig) beunhaas, knoeier, prutser

Synoniemen zijn: amateur en liefhebber.
Voorbeelden:
Hoewel hij zich voordoet als een volleerd sterrenkundige, is die man
slechts een dilettant.

Dilettant

Voor de creatieve leerlingen: breng je
MOOISTE ontwerp binnen voor onze voorkant
of achterkant!



Leuke foto’s mogen altijd!

Op 1:het handboek Nederlands,nipt gevolgd

De strip Calvin and Hobbes (in het Engels lezen!). Voor de rest ben ik al blij

door de boeken van Jean M. Auel.En speciaal voor

als ik mijn krant kan uitlezen.

Someya:die van Twilight vallen ook wel mee

LIEVELINGSLIED

Alles van Within Temptation

(sterrenkunde) gestudeerd, maar hij beoefent het wel als hobby.

Hoeveel schoolkranten mag ik daarmee vullen?Topper is Als ze lacht
van Yevgueni.Voor de rest geef ik nog wat Belgen mee:Daan,Ozark

Ü De man over wie het gaat in het zinnetje heeft dus geen astronomie

Henry,Arno,Axelle Red,Bart Peeters en Urbanus.

LIEVELINGSVAK
LIEVELINGSLEERLING

preview
Gevraagd Voor De Volgende Schoolkrant!!


LIEVELINGSBOEK

De VAKantie(heb je hem?:D)
Iedereen die lachte met bovenstaande“mop”.
Jawel,toekomstige leerlingen,dit is mijn
niveau!

Wat is dat nu voor een domme vraag?
Yousra El Jafoufi.Voor de rest elke leerling die plots,zonder zijn vinger op te
steken tijdens mijn les roept van “Aha! NU snap ik het! Dat is kei gemakkelijk!” Om dan tegen zijn/haar buur te zeggen: “Wacht, ik zal u dat eens snel
uitleggen.” Dat is het enige dat in mijn lessen mag geroepen worden. Middagdutjes, iets vinden wat ik al heel lang zoek, mevrouw Delft, het gevoel
dat plots de puzzel past, een nieuwe CD luisteren in de auto, gevatte humor,
een vriend in nood helpen, mij verkleden.



Alle vragen die je ooit heb willen stellen aan je leerkrachten.. Dit mag anoniem!
Uitgewerkte bijdrages: bijv. een column, tekening, verslag, leuke grap etc! Ook IDEEEN
zijn welkom. De redactie kan altijd helpen
bij de uitvoering: we kunnen bijv. zorgen dat
er zoveel mogelijk leerlingen meewerken,
helpen bij de uitwerking van je idee en/of de
verbetering, we kunnen een camera lenen
enz.
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Ook Dr. Vampire staat altijd gereed om
alle problemen op te lossen, de game- of
muziekreview en de 10 (school)tips-rubriek
staan open voor suggesties, Lieve Lucy
beantwoordt de gekste vragen en ook onderwerpen die jullie graag in de schoolkrant
zouden zien, worden met plezier toegevoegd!

IK BEN DOL OP…
IK HEB EEN
HEKEL AAN…

Tijgers–helaas zijn die niet zo knuffelbaar.
Mensen die ineens vlak voor uw neus stilstaan
om hun gsm op te nemen.Of mensen die
het nodig vinden een babbeltje te slaan vlak
aan de trap of bij een deur,zodat je je buik
moet intrekken om er langs te kunnen

De ketting van mijn fiets als ik geen tijd heb en mijn handen niet vuil wil
maken, mijn pet die afwaait in een plas, rommel, small talk, okselvijvers,
erwten, natte schoenen, geen cola en koffie meer mogen drinken, een
handleiding volgen en toch lukt het niet, een document waaraan ik hard heb
gewerkt is plots weg, de ochtend na een leuk feest, al mijn jeansbroeken zitten in de was, mijn dochter die in ’t midden van de nacht roept dat het tijd is
om op te staan, mensen met een gebrek aan fantasie, jeuk op mijn hoofd als
ik mijn helm op heb.

DIT SCHOOLJAAR
WIL IK…

Vrede op aarde(Ow,dit was geen
missverkiezing,zeker?)

Meer leerlingen die durven toegeven dat ze genieten van de schoonheid en
de mildheid van wiskunde. Laat maar komen!
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The Elder Scrolls V: Skyrim
Zaterdag 4 februari

Donderdag 1 maart

Donderdag 19 april

Finale wiskundequiz

Uitstap 4e jaars Antwerpen (geschiedenis)

Sportdag 1e graad

Vrijdag 10 februari
6e jaars naar Urania Hove (aardrijkskunde uitstap)

Zaterdag 3 maart
Opendeurdag Lucernacollege Antwerpen

Maandag 23 april – vrijdag 27 april
Cultuurweek

Maandag 13 februari – vrijdag 17 februari
Gezondheids- en Milieuweek

Zaterdag 3 maart
Finale Lucerna Kunst- en Cultuuravond

Vrijdag 27 april
Uitstap 2e jaars Xanten (geschiedenis)

Donderdag 16 februari
Dikke Truiendag

Maandag 19 maart
Uitstap 5e jaars: Letterenhuis (Nederlands)

Dinsdag 8 mei
Uitstap geschiedenis Westhoek (5e jaars)

Maandag 20 - vrijdag 24 februari
Eindejaarsreis naar…

Woensdag 21 maart
Uitstap 6e jaars: Letterenhuis (Nederlands)

Dinsdag 15 mei
Sportdag 2e en 3e graad

Maandag 20 –vrijdag 24 februari
Studiekamp/olympiadekamp 2e en 3e graad

Dinsdag 3 april – 7 april
Studiekamp 3e graad

Milieu - en Gezondheidsweek - maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari
Programma
Algemeen
> Dikke truiendag
Enkele ludieke acties zullen georganiseerd
worden Jullie mogen verkleed naar school
komen, degene die zich het leukst verkleed
heeft, kan een dag zonder (of een week) zonder uniform winnen! De verkiezing zal tijdens
de middag plaatsvinden.
> Tijdens de gezondheidsweek zullen in
de kantine alleen gezonde producten verkocht worden: fruit, water, gezonde broodjes, bereid jullie hierop voor dus! Tijdens de
speeltijd zal er een breed aanbod van fruit en
gezonde hapjes zijn.
> Eventueel organiseren we bewegingstussendoortjes: tussen 2de en 3de uur?
> Sowieso gaat er elke dag een strenge controle door de milieupolitie plaatsvinden.
1ste graad
> Er zullen lessen over een gezond ontbijt
gegeven worden. Wat en hoe eigenlijk te
eten?

Jarigen

FEBRUARI: Sumayo Abdirahman (1e klas) 1 fe-

bruari, Ismail Serin (2e klas) 3 februari, Betul Kosar
(5e klas) 8 februari, Busra Unsoy (4e klas) 10 februari, Zeynep Yilmaz (1e klas) 13 februari, Sumeyra
Bilican (1 klas) 17 februari, Ayoub El Boujadaini (2e
klas) 18 februari, Zakia Essalih (5e klas) 19 februari, Arafa Tulukcu (3e klas) 19 februari, Yasemin
Bahceli (5e klas) 22 februari, Elif Kocak (4e klas)
24 februari, Enes Vuran (5e klas) 24 februari, Aysenur Deveci (2e klas) 25 februari, Levent Shukri
(1e klas) 25 februari, Abdussamed Nalci (2e klas)
25 februari, Mustafa Ozdemir (2e klas) 25 februari, Abdussamet Gunes (2e klas) 26 februari, Sara
Baakili (5e klas) 27 februari, Fatih Gultekin (2e klas)

> Hierop volgend zullen de 1ste jaars een
gezond ontbijt voor de hele school maken.
> 11/11/11 milieuactie door mevrouw L.
Verhaegen.
> De wedstrijd van de sportiefste klas (georganiseerd tijdens de lessen LO).
> Afvalvrije dag: welke klas heeft het minste
afval?
> Quiz over milieu en gezondheid.
2de graad
> Opruimen van de buurt, samen met mevrouw J. Verhaegen.
> Informatie over doping: wat is dit? Interactief onderdeel, samenwerken in groepjes.
> Leren over energydrinks en gels en dergelijke (met mnr. De Vaal).
> 11/11/11 milieuactie door mevrouw L.
Verhaegen.
> De wedstrijd van de sportiefste klas (georganiseerd tijdens de lessen LO).
> Afvalvrije dag: welke klas heeft het minste
afval?
> Quiz over milieu en gezondheid.

3de graad
> Drugspreventie: hoe coke consumptie
wordt, waar het begint (Zuid-Amerikaanse
boeren), hoe het mensenlevens en het milieu
ruïneert.
> EHBO-cursus: hoe moet je reageren in
bepaalde situaties? Wat moet je doen? Wie
verwittig je? Hoe reanimeer je?
> 11/11/11 milieuactie door mevrouw L.
Verhaegen.
> De wedstrijd van de sportiefste klas (georganiseerd tijdens de lessen LO).
> Afvalvrije dag: welke klas heeft het minste
afval?
> Quiz over milieu en gezondheid.
Leerlingenraad
> Organisatie van de gezonde hapjes tijdens
de speeltijd.
> Organisatie verkiezing dikke truiendag.
> Organisatie quiz.

27 februari en Zehra Meydan (1e klas) 27 februari.
Mevrouw BENABDESSAMAD 1 februari, meneer
KARATAS 7 februari, mevrouw DEMIRCI 8 februari
en meneer MARIEN 18 februari.

APRIL: Betul Ogut (4e klas) op 1 april, Ahmet Goker (3e klas) op 2 april, Fatima Yilmaz (2e klas) op 2
april, Assia Oulali (6e klas) op 4 april, Busra Yilmaz
(1e klas) op 7 april, Selma Cakmak (5e klas) op 8
april, Aysegul Arslan (6e klas) op 16 april, Fatima
Karem (6e klas) op 22 april, Humeyra Savasan (4e
klas) op 23 april, Merve Savasan (4e klas) op 23
april, Lejs Dikic (3e klas) op 25 april, Damla Karaca
(2e klas) op 25 april, Merve Cakmak (4e klas) op
26 april, Sumaya El Zaher (4e klas) op 26 april,
Youssef Lauwers (3e klas) op 27 april, Emre Isik
(3e klas) op 28 april, Merve Odemis (3e klas) op 30
april en Selin Taskiran (2e klas) op 30 april.
Mevrouw LUYCKX 3 april, meneer GARREYN 15
april, mevrouw DEGIRMENCI 22 april en mevrouw
VOS 23 april.

MAART: Hilal Aydemir (1e klas) op 2 maart, Yousra
Ikken (3e klas) op 3 maart, Saara Yildiz (5e klas) op
3 maart, Edibe Basoglu (2e klas) op 6 maart, Hafsa
Mohsin (5e klas) op 7 maart, Elif Coskun (1e klas) op
8 maart, Feyza Caglar (6e klas) op 10 maart, Erva
Caglar (1e klas) op 15 maart, Sumeyra Elceoglu (2e
klas) op 16 maart, Sedanur Caglar (1e klas) op 21
maart, Fatima Laoukili (6e klas) op 21 maart, Samet Bicer (5e klas) op 25 maart, Refia Basoglu (4e
klas) op 28 maart, Sule Kazaz (6e klas) op 30 maart
en Mihran Topbas (2e klas) op 31 maart.
Meneer DE VAAL 22 maart.
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The Elder Scrolls V, is een first person game
dat uitkwam op 11 november 2011. Het werd
ontwikkeld door Bethesda Game Studios en
is een van de beste spellen van 2011-2012.
Het heeft zeer hoge graphics en de wereld van
Skyrim is ook nog zeer groot. Natuurlijk bevat
het ook fantasie, je kan draken vermoorden,
je kan magie gebruiken, je hebt shouts en nog
veel meer. De ontwikkelaars hebben hun best
gedaan, wat duidelijk te merken is tijdens het

spelen van The Elder Scrolls V.
Het plot is zeer simpel, jij bent een vluchteling

te pad bewandelen en je krachten voor het
slechte gebruiken, je kan een huurmoorde-

en gaat worden onthoofd. Juist wanneer het
jouw beurt is, komt er een draak tevoorschijn
en begint het stadje waarin je onthoofd zou
worden aan te vallen. Jij maakt gebruik van
de afleiding en rent weg. Na een hele avontuur beland je in het stadje Whiterun. Daar
maak je kennis met de koning en moet je een
paar taken uitvoeren. Na die taken is het tijd
om de draak te doden en ga je met het leger
naar de draak toe. Daar dood je de draak en
“zuig” je zijn ziel op. Vanaf dat moment kom
je te weten dat je de “dovahkin” (dragonborn)
bent. Het is jouw taak om te weten komen
hoe het komt dat de draken na duizenden jaren terugkomen.
Nu zal ik wat vertellen over de gameplay, tijdens het spelen van TESV (The Elder Scrolls
V), zal je merken dat je alles kan doen. Vrijheid is het juiste woord hiervoor. Je kan spullen stelen, je kan trouwen, je kan het slech-

naar worden, er komt geen einde. Natuurlijk
is dit niet alles, je kan tijdens je reis draken
tegenkomen, wat altijd leuk is. Je kan de
“thalmor” tegenkomen die niet in god geloven
en je aanvallen wanneer je zegt dat je gelovig
bent. Je komt huurmoordenaars tegen die jou
willen vermoorden voor het geld. Soms kom
je dode mensen tegen op straat en kan je hun
spullen pakken.
Zoals je al hebt gelezen, TESV: Skyrim is een
zeer goed spel en wordt aangeraden door heel
erg veel gamers. Het spel kwam ongeveer
rond dezelfde datum uit als Modern Warfare
3, je kan op steam zien dat TESV vandaag
de dag nog altijd op de 1e plaats staat en dat
Modern Warfare 3 op de 3e plaats staat met
ongeveer een verschil van 25.000 spelers.
Mehmed Ali Coskun (5e klas)

Terraria
Terraria is een sandbox game vol met avontuur. Het werd uitgebracht op 16 mei 2011 en is verkrijgbaar op steam. Op Terraria is niets onmogelijk en alhoewel het een goedkoop spelletje met
weinig graphics is, heeft het al 1 miljoen exemplaren verkocht. Vele mensen denken dat Terraria
een goedkope ‘ rip-off ’ is van Minecraft, en dat is het zeker niet! Als je Terraria speelt, merk je
dat de monsters al vanaf het begin zeer sterk zijn en dat je heel erg veel dood zal gaan. Maar je
merkt ook op dat spullen vinden en ‘cave-exploring’ zeer snel gaat, wat niet zo is in Minecraft. Als
je Terraria speelt, zal je merken dat er meer waarde is gegeven aan het bevechten van monsters
dan ‘cave-exploring’, wat totaal andersom is bij Minecraft.
Op 1 november 2011 werd Terraria 1.1 uitgebracht wat een totale verandering met zich mee
bracht, ‘Hard Mode’ kwam uit. Maar het is niet zo simpel als bij andere spellen om over te schakelen naar ‘Hard Mode’. Je moet hiervoor een zeer sterk monster doden, genaamd: Wall of Flesh. Nadat je dit monster hebt vermoord, zal je
hele wereld veranderen en spreidt ‘corruption’ zich sneller en je krijgt een nieuwe biome genaamd ‘ Hallow’. ‘Hallow’ en ‘Corruption’ zijn simpel
gezegd de goede en slechte
kant van Terraria. ‘Hallow’ is mooi en licht terwijl ‘Corruption’ lelijk en donker is. Monsters worden ongeveer 3 keer sterker. Maar maak je geen
zorgen,
op het moment dat ‘Hard Mode’ begint, kan je nieuwe en sterkere spullen hebben. Bv: voor ‘hard mode’ kon je geen boor hebben, na ‘hard
mode’ kan je een
boor hebben (om te graven).
Er valt nog veel te vertellen over terraria maar ik denk dat dit genoeg is. Ik raad Terraria echt aan en ik speel het zelf ook. Het vereist maat
512mb RAM geheugen, wat tegenwoordig niets is.
Mehmed Ali Coskun (5e klas)

De snelste, hoogste, langste, oudste achtbaan
De snelste achtbaan: De Kingda Ka in Six Flags Great Adventure bij Jackson, New Jersey
(VS), heeft een topsnelheid van 206 km/uur die in slechts 3,5 sec. wordt bereikt. De baan werd
op 20 mei 2005 geopend en is de snelste achtbaan ter wereld.
De hoogste achtbaan: De Son of Beast in Paramount’s King Island in Kings Mills, Ohio
(VS) is 66,4 meter hoog en is hiermee de hoogste houten achtbaan. De Beast is
ook de snelste houten achtbaan ter wereld met een topsnelheid van 126 km/uur.
Ontworpen door Roller Coaster Corporation of America en op 27 april 2000 geopend, is dit ook
nog eens de langste houten achtbaan ter wereld: 2286 meter.
De langste achtbaan: De Steel Dragon 2000 in Nagashima Spaland in Japan is 2749 meter lang en daarmee de langste achtbaan ter wereld.
Hij werd geopend in 2000: Het jaar van de draak.
De oudste achtbaan: De Scenic Railway te Luna Park, in Melbourne (Australië) werd op 13 december 1912 geopend en is nog steeds een
publiekstrekker.
Mihran Topbas 2 Latijn
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vervolg van p. 1 “Lucerna helpt Van

Het Lucernacollege heeft al eerder zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid getoond
door Haïti, Somalië en Pakistan te helpen. De
Belgische leerkrachten die de voorkeur geven om naar Van te gaan in plaats van een
kerstvakantie te vieren, gaven de boodschap
“eenheid en solidariteit in de samenleving”.
Voordat de leerkrachten naar Van vertrekken,
werd er een samenkomst gehouden in de vestiging van Antwerpen, waar de inhoud van het
programma werd besproken.
Seyfi Savas, de algemene coördinator van de
Lucernacolleges, verklaarde dat de school een
voorbeeld stelt door een gevoeligheid te laten
zien voor de rampen in de wereld.
“Eerder hebben wij als Lucernacollege voor
landen zoals Haïti, Pakistan en Somalië hulpverleningsacties gevoerd en hen hulp bezorgd
in samenwerking met zelfhulporganisaties en
ambassades. Nu zijn wij bezig met een hulpverleningscampagne naar Van. De studenten
en de leerkrachten proberen met al hun kracht
mee te werken aan deze actie. In tegenstelling tot vorige acties, wilde men nog een ding
toevoegen. De leerkrachten mogen ook mee
naar Van om de situatie hier ter plekke te zien.
Ze mogen daar de verzamelde goederen met
eigen handen bezorgen aan de inwoners.”; aldus Seyfi Savas.
Seyfi Savas voegde er nog bij dat er ook een
verslaggever van de krant Het Belang Van
Limburg zal meereizen met de personeelsleden van het Lucernacollege.

DE REIS
Op maandag 26 december vertrokken enkele
leerkrachten en de directeurs van Antwerpen,
Genk en Gent, alsook een paar leden van de

raad van bestuur en de algemene
directie van Lucerna en tot slot pers
van België via Dusseldorf en Istanbul naar Van, Turkije. Het doeleinde
van de reis was de gevolgen van de

aangeboden geweest door lokale wegenwerkers. De nacht werd wederom doorgebracht
in tenten.
Het bezoek aan Van werd afgesloten door het
genot van een “traditioneel Vans ontbijt”, we-

was het indrukwekkend om te zien hoeveel en
hoe snel er hulp geboden is geweest en hoe
na slechts 2 maanden na de eerste aardbeving
er in korte tijd reeds zoveel actie ondernomen
is: een ongelooflijk aantal tenten is naar Oost-

aardbevingen in Oost-Turkije met eigen ogen bekijken, de eigen handen
in werking zetten en de ingezamelde
goederen en het geld zelf te overhandigen.
Op de eerste dag was slechts de
aankomst in Istanbul, waar er een
grote basisschool bezocht is geweest. Hier is iedereen gastvrij ontvangen met een uitgebreid avondmaal en een
kleine rondleiding door de moderne en professionele school, waar leerlingen van 4 tot 12
jaar uitgebreid onderwijs volgen met veel buitenschoolse activiteiten en clubs.
De tweede dag betrof de aankomst in Van. Allereerst zijn we gebracht naar waar de centrale
voedseluitdeling plaatsvond, wat goed georganiseerd bleek te zijn door de lokale vereniging
van Kimse Yok Mu. Overal in Van was te zien
hoe er gebouwen leegstonden, hier en daar de
ravage van de aardbeving (denk aan gebouwen die een verdieping naar beneden gestort
waren, grote scheuren in veel gebouwen) en
vooral hoe bijna iedereen in tenten(kampen)

derom aangeboden door de zeer gastvrije vzw
Kimse Yok Mu. De cheque van Lucerna, die wel
20.000 euro bedroeg geheel ingezameld door
al onze scholen, leerlingen en medewerkers,
werd overhandigd.
Al met al was voor ons allen het bezoek aan
Van zeer indrukwekkend, voor ons is het lichtelijk onbegrijpelijk en vooral onvoorstelbaar
hoe het moet zijn om alles te verliezen in
slechts enkele seconden en een dergelijk oncontroleerbaar natuurgeweld te ervaren. Ook

Turkije gebracht geweest, vanuit alle hoeken
van de wereld is er hulp en interesse geboden en de Turkse overheid is direct begonnen
met de inspectie van gebouwen op veiligheid
en met slopen en herbouw. Van staat voor ons
allen nu symbool voor wereldwijde solidariteit,
liefde voor de medemens, de onbegrensde
Turkse gastvrijheid en kracht en hoe ieder individu zelfs met een kleine daad iets kan betekenen voor een ander.

woont. Kimse Yok Mu bracht ons mee naar
plekken waar de mensen vrij afgelegen van de
wegen verbleven in tenten en eigenhandig zijn
hier voedselpakketten uitgedeeld. Daarnaast
is er ook het speelgoed overhandigd geweest
wat onze basisschoolleerlingen zelf hebben afgestaan: de kinderen ter plekke waren zeer
blij met hun nieuwe en mooie speelgoed, en
ook de brieven geschreven door onze jonge
leerlingen raakten de bewoners van Van. De
Turkse cultuur is zo buitengewoon gastvrij dat
we meermaals uitgenodigd zijn in de tenten
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van de mensen, terwijl sommigen eigenlijk
niets meer hadden dan een tent met een kleine verwarming en tapijten. ’s Avonds zijn we
ontvangen door de gouverneur van Van, die
ons een maaltijd heeft aangeboden en heeft
verteld over zijn werk na de aardbeving en
zijn dankbaarheid uitte voor het feit dat wij
vanuit zo’n ver land toch de moeite toonden
om de mensen te helpen. De nacht werd doorgebracht bij een grote secundaire school, waar
de meesten in tenten hebben geslapen, gelijk
de bewoners van Van.
Woensdag is de delegatie gegaan naar een
andere secundaire school in Van, waar het
Lucernacollege een ‘vriendschapsverbond’ is
aangegaan; om een uitwisseling te garande-

ren die verdergaat dan deze tijd van nood. Er
werd nog geen onderwijs gegeven, maar we
hebben geholpen met opknappen en de klaslokalen versieren. Vervolgens is er een vriendschappelijke voetbalmatch gespeeld tussen
onze heren en enkele heren van Van. Dit werd
gevolgd door het terugkeren naar de plek van
de voedselbedeling op het moment de bewoners eten kwamen halen en iedereen van onze
groep heeft zelf meegeholpen bij het voedsel
geven en we hebben uitgebreid gesproken
met de bewoners. ’s Avonds zijn enkelen ge-

ïnterviewd door de lokale pers, wat uitgezonden zou worden op de televisie. Ook zijn we
ontvangen door de mannen en vrouwen van
Kimse Yok Mu, om nog beter met elkaar kennis te maken. Er is een uitgebreid programma

Het verhaal achter het verhaal: Count Dracula
Ik denk dat iedereen ooit weleens van
de romanfiguur Count Dracula van
Bram Stoker heeft gehoord, of
tenminste ooit een boek gelezen
heeft of een film heeft bekeken
over vampieren.
Maar wisten jullie dat de romanfiguur Dracula ooit heeft geleefd?
Het klinkt onlogisch, maar het
is waar. Bram Stoker heeft zijn
romanfiguur geïnspireerd op de
Walachijnse oud-koning Vlad III
die tussen de jaren 1431 en 1476
leefde. Dit keer gaat mijn verhaal over Vlad III en Fatih Sultan
Mehmed Han.
In het jaar 1456 werd Vlad III als de koning
van Walachije gezet door de hulp van de Ottomaanse sultan Fatih Sultan Mehmed Han.
Zijn oudere broer Radul werd in de Ottomaanse paleis als gijzelaar gehouden.
Alhoewel dat Vlad zijn land in de handen
had gekregen door de hulp van Fatih Sultan
Mehmed, in ruil voor een eeuwige trouw aan
hem, had Vlad toch een overeenkomst
gesloten met de Magyaren, terwijl
de Ottomanen dat niet wilden.
Dat was niet het enige ding dat
hij had gedaan.
Toen Fatih Sultan Mehmed bij
de Zwarte Zee en Trabzon was
in het kader van een landuitbreidingstocht, deed hij allerlei
onverstandige wreedheden tegen
het volk. Vlad had vanaf 1456
ook meer dan 100.000 mensen vermoord. Hij hield ervan
om mensen te spietsen, hen
levend te villen, te wurgen, te
koken, te onthoofden, de ogen
uit te steken, op te hangen, te
verbranden, te roosteren, in
stukken te hakken en levend te begraven.
Hij vond het geweldig om te eten met de
edelen, terwijl hij naar de Turken keek die op
het brandstapel werden gezet of gemarteld
werden. Hij hield ervan om een voorgerecht/
hapje te maken van de vlezen van de mensen die hij op de brandstapel had gezet. Als
hij Turkse gevangenen kreeg, liet hij hun

huid op hun ondervoet vellen, zout
erop strooien en het laten likken
door geiten. Op een dag had hij
de buik van zijn vrouw in twee
gesneden om te zien dat zij
zwanger was of niet. Hij liet
het vlees van de kinderen die
hij verbrandde eten door hun
moeders. Hij verkrachtte de
mooiste vrouwen en onthoofdde
ze daarna. Vanwege al deze
gruwelijk slechte daden werd hij
ook Vlad de Spietser genoemd.
Door al deze daden en vanwege
het feit dat het symbool van de
orde van Vlad een draak was,
werd Vlad Dracula genoemd. (“Dracul” komt
van het Latijnse woord ‘Draco’ (draco betekent draak). In het modern Roemeens betekent “drac” of “dracul” duivel (drac en dracul
hebben dezelfde betekenis. De vertaling van
draak in het Roemeens van nu is: “dragon”).
Count Vlad werd naar Istanboel uitgenodigd om zijn belasting te betalen. Maar door
het grote aantal van zijn vijanden en
omdat hij dacht dat zijn kroon aan
de Magyaren zou worden gegeven,
vroeg hij meer kracht. Voor die
vraag stuurde Fatih de heer van
Sinistre Yunus Bey en de çakircibasi Hamza Bey naar Walachije.
Toen Yunus Bey en Hamza Bey
naar de randen van de Donau
kwamen, zagen ze dat de rivier
bevroren was, maar ze wilden
het toch oversteken. Daar werden ze aangevallen door Vlad.
Bij die aanval werd Yunus Bey
vermoord en Hamza Bey werd
als gevangene genomen, later
werd hij onthoofd door Vlad en
zijn hoofd werd naar de Magyaarse koning gestuurd.
Fatih Sultan Mehmed had van al die gebeurtenissen gehoord en door zijn woede en verdriet maakte hij een leger van 150 000 mensen voor een opmars. Om de wrede Vlad te
elimineren, voerde hij een oorlog met Walachije. Hij kwam tot het midden van Walachije, maar ontmoette Vlad nergens. Door
7

zijn spionnen wist Vlad dat Fatih de volgende
dag ging komen en besloot om Fatih te laten
vermoorden. Maar helaas lukte het hem niet.
In heel het land zochten de Ottomanen nu
hem en gingen naar de hoofdstad van Walachije. Dichtbij de stad zagen ze een gruwelijk
bos van 15 000 mensen op brandstapel.
Uiteindelijk verloor Vlad en vluchtte hij en
vroeg hulp bij de Magyaren. Maar omdat
de Magyaren geen conflicten wilden met de
Ottomanen, hielpen ze hem niet en namen
hem als een gevangene. Anderzijds werd
Radul (broer van Vlad) door Fatih Sultan
Mehmed bekroond als de koning van Walachije. Zo werd Walachije een staat en hoorde
het nu bij het Ottomaanse rijk. Na enkele
jaren stierf Radul en vluchtte Vlad uit van de
gevangenis en probeerde weer de macht in
de handen te grijpen, maar helaas werd hij
vermoord en zijn hoofd reisde van staat naar
staat.
Door Rahime Kübra Bardakçi (3e klas),
de expert van de geschiedenis van verhalen!
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Een pagina uit de geschiedenis (door mnr. Erven)

De gazet van Rome a.d.III id.quint.730 a.u.c.
Rome weldra nieuw monument rijker
Agrippa overweegt bouw van
“ultra-moderne” badinrichting
Ondanks zijn lage afkomst bekleedt Marcus
Agrippa te Rome de hoogste ambten
als minister van Oorlog en Marine, van
Binnenlandse Zaken, van Schone Kunsten en
van Openbare Werken.
Hij houdt niet op de Romeinen te verbazen
door zijn monumentale bouwwerken.
Nu is er sprake van een luxueuze badinrichting: de thermen. De plannen voorzien
koude, lauwe, warme en zelfs stoombaden,
naast speel- en sportzalen, vergaderzalen
en zelfs een bibliotheek. Het spreekt vanzelf
dat marmer, mozaïeken en beeldhouwwerken
niet zullen vergeten worden.
Toch schijnt niet iedereen akkoord met dit
project. Geruchten gaan dat deze nieuwe
instelling zal dienen voor tijdverdrijf van rijke
nietsnutten, die er hun “clubhuis” van zullen
maken.
Het westen herademt
Rome 723 a.u.c.
Dankzij een handig maneuver van Agrippa,
werd de vloot van de verrader Marcus
Antonius en zijn Egyptische del Cleopatra
in de golf bij Actium verpletterd. Experten
weten te vertellen dat de Oosterse koningin
en haar satelliet deze nederlaag nooit meer
te boven zullen komen. Caius Octavius heeft
trouwens in een interview het voornemen
uitgedrukt de strijd verder te zullen zetten
tot de definitieve overwinning van Rome.
bericht: agentschap Equites

60.000.000 sestertieën. Zelfs een Perzisch
satraap zou daar geen nee tegen zeggen.

Een kwaal des tijds: lawaai
en drukte

Eigen reportage

De burgers van Rome vragen zich af:
wanneer worden onze straten overdag
rustiger en ’s nachts veiliger?
Rome 784 a.u.c
Reeds onze ouders kloegen over de stijgende
drukte en het verschrikkelijke lawaai in onze
straten. Nu heeft deze kwaal zo’n afmetingen
aangenomen, dat ingrijpende maatregelen
zich opdringen. Want het gaat te ver!!!
Elke week komen er verschillende papyri met
klachten binnen op onze redactie. Hier enkele
uittreksels:
v Wanneer past men eindelijk de wet van
de goddelijke Julius Caesar op het reinigen
van de straten eens toe, zodat men, zonder
gevaar om zich te bevuilen, door de stad
kan wandelen en het wonen er gezonder
op wordt?
(C. Severinus)

v
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WEER TOENAME VAN DE BEVOLKING TE ROME

Van regeringszijde verscheen zopas een mededeling betreffende de bevolking van
Rome op het einde van het jaar 729 a.u.c. In
het totaal bedraagt de bevolking ongeveer
1,5 miljoen. Niet zonder enige ongerustheid
wordt dus weer een opvallende aangroei vastgesteld.
van onze reporter ter plaatse
Miljoenenerfenis wordt verdeeld
eigen berichtgeving
De Romeinse grootgrondbezitter Caecilius
Claudius Isidorus heeft bij testament een
fantastische erfenis nagelaten, Het gaat hier
over 4.100 slaven, 260.000 stuks vee en

Onder Caius Julius moesten de eigenaars
het gedeelte van de straat voor hun deur
en de muur schoonmaken. Bij eventuele
nalatigheid moet de wijkaediel dit werk dan
laten uitvoeren door een beëdigd aannemer, natuurlijk op kosten van de schuldige
huisbaas.
(T.Zageventus)
Rome zou , naast een nachtwacht en een
brandweerafdeling, ook een stedelijke reinigingsdienst moeten krijgen. Dit is zeker
een wijze maatregel, die het kwaad met
wortel en al kan uitrukken
(M. Sandviccus)

(de namen van de schrijvers zijn door de redactie, om begrijpelijke redenen, veranderd)
In de ganse stad verdienen slechts enkele
straten, misschien zelfs alleen de Via Sacra
en de Via Nova, werkelijk de naam “straat”
en bereiken de voorgeschreven minimumbreedte van 3 – 4,5 passen. Al de andere
zou men beter straatjes, steegjes en trappen
noemen. Deze kronkelende, bochtige vici,
antiporti en clivi, tussen de 1 en 3 passen
breed, zijn niet steeds verhard of voorzien
van een voetpad, zoals C.J.Caesar nochtans
bevolen had.
Maar wat een voortdurend geduw en getrek,
zodat men zich dikwijls met zijn ellebogen
een weg moet banen. Echt, in Rome wandelen is niet zonder gevaar! De ene geeft
je een por met zijn ellenboog, of stoot je
met een plank, die iemand op zijn schouder
draagt. Een andere dringt vooruit, een balk
of een groot vat dragend en respecteert met
deze voorwerpen zelfs jouw hoofd niet. En
dan heb je nog de ontelbare arbeiders, ezels
en wagens, beladen met bouwmaterialen of
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puin van afgebroken huizen, die ga je maar
beter uit de weg. Nu eens hapt een kwaaie
hond naar jouw benen of haalt een ontsnapt
varken er je onderuit, dan klampen mannen,
die te diep in het glas gekeken hebben, je
aan of vleiende tafelschuimers. De militairen trekken door de straten, alsof die van
hen zijn, pas op als je niet op tijd voorhen
uit de weg gaat, jouw verpletterde teen zal
nog lang de afdruk bewaren van een zwaar
bespijkerde soldatenlaars.
De een of andere oosterling loopt je natuurlijk voor de voeten en is steeds bereid iets
voor je te tonen. O, die oosterlingen, welke
echte Romein ergert zich niet aan hen?
Sluwe, geniepige, babbelzieke, opdringerige
wezens zijn het, die er toch in slagen zich
onmisbaar te maken. Niemand kan hen goed
lijden, maar niemand kan zonder hen.
En dan die Grieken! Ze komen uit alle streken: van Samos, Andros, Athene, Halicarnassos; ze zijn brutaal en zwijgen nooit.
Kan je zeggen wat ze zijn? Wat je maar wil:
geleerde, redenaar, landmeter, geneesheer,
masseur, waarzegger, tovenaar. Hij kan alles
die oosterling. Soms baant een kleine, weelderig uitgedoste stoet zich een weg door de
menigte. Door stevig gebouwde en opzichtig
geklede Germaanse, Oosterse of Afrikaanse
slaven worden voorname lieden in een draagstoel vervoerd, gevolgd door een hele bende
hielenlikkers en parasieten. Veel van die
nieuwe rijken zijn echte parvenu’s. Zo laten
ze bijvoorbeeld, heel toevallig, hun arm uit
de draagstoel hangen om toch vooral maar
hun ringen te tonen, of ze voeren kostbare
dieren, zoals een baviaan, met zich mee.
EEN HELS SPEKTAKEL
Wie kan er de kakofonie beschrijven die onze
trommelvliezen verscheurt? Hier laten geldwisselaars, die op klanten wachten, hun stapels munten luid klinken, opdat iedereen zou
weten dat ze klaar staan om elke financiële
opdracht uit te voeren. Daar zijn de koperslagers en de ketellappers met hun hamertjes
de ganse dag de mensheid te folteren. Een
bedelaartje, door zijn moeder afgericht, zeurt
luid om een aalmoes. Venters prijzen met
hese stem hun waren aan. En dan heb je de
vrouwen, die zich de toekomst laten voorspellen en kwade voortekens, zoals maansen zonsverduisteringen, willen verdrijven
door koperen voorwerpen tegen elkaar te
slaan, met een lawaai of de hemel moet
instorten. Bij de dood van een voornaam
man schrijdt de lijkstoet wel langzaam en
indrukwekkend, maar absoluut niet in stilte,
door de straten. De bevelen van de begrafenisondernemers, het rumoer van de samengedrongen nieuwsgierigen, het geween van
de familie, het aanhoudend gejammer van
de gehuurde klaagvrouwen, de schelle tonen
van de trompetten, dit alles maakt zoveel
lawaai dat zelfs de dode het moet horen.
Vanaf het begin van onze geschiedenis
proberen de magistraten hier een einde aan
te maken. De wet der twaalf tafelen zei het
reeds: ”De vrouwen mogen zich bij begra-

fenissen het gelaat niet openkrabben, noch
gillen.” En nu honderden jaren later, gaan de
klaagvrouwen gewoon door met zich te krabben, hun de haren uit te rukken, te gillen en
te huilen.
Wie boven, of in de buurt van, de vele badhuizen woont, is pas echt te beklagen. Stel je
maar eens voor wat een lawaai, geschreeuw
en geroep er ver in het ronde klinkt, je zou
wel wensen dat je doof was. Als iemand zich
laat masseren, hoort men duidelijk of de slag
met de vlakke of holle handpalm gegeven
wordt. Altijd zijn er mensen, die niet kunnen
met de bal spelen zonder hard te schreeuwen
en de slagen met luide stem te tellen. Daarbij komen nog de ruziemakers en het geplets
van het water, wanneer er zich mensen in
het water laten vallen. Dezen laten tenminste hun stem rusten. Maar er is ook nog de
epilator, die al maar door zijn rijmpje aframmelt en daar zelfs niet mee ophoudt wanneer
hij iemand gevonden heeft wie hij de haartjes
kan uitrukken. Plots begint dan zijn slachtoffer te schreeuwen van pijn. Voeg daarbij nog
het luide geroep van de verkopers van verfrissingen, worstjes en taartjes, voeg daarbij
nog het personeel van de kleine eetgelegenheden, die rondgaan om lawaaierig hun waar
aan te prijzen, ieder met een speciale tongval.

DE NACHT BRENGT GEEN OPLOSSING
De duisternis onderbreekt het lawaai niet, dat
verandert slecht van karakter. Na zonsondergang rijden ontelbare wagens de stad binnen,
want overdag worden, bij wet, alleen karren
toegelaten die nodig zijn voor het bouwbedrijvigheden. Lange rijen grote, kriepende
plaustra, beladen met zout en voedingswaren, trekken de stad in. Hortend en stotend
verbreken ze met hun dof gedreun de nachtelijke stilte, terwijl de voerlui, soms onder
luid gevloek en gesakker, de zweep laten
knallen om hun trekdieren tot meer spoed
aan te zetten. Natuurlijk doorkruisen de reiskoetsen veel sneller de straten. Ze worden
vooraf gegaan door een servus praelucens,
een slaaf die, met een fakkel zwaaiend, voor
de paarden uitloopt om de straat te verlichten
en met zijn gebrul de late wandelaars vlug uit
de weg te gaan.
Dronkenlappen waggelen lallend van de ene
popina naar de andere, die herbergen in de
zijsteegjes en tot de vroege uurtjes open
zijn, waar de verleiding van wijn, kansspelen en slavinnen lonkt. Jongelui, ook uit de
beste families, maken gebruik van de duisternis om zich aan allerlei boevenstreken (
ik had vandalen geschreven, maar die zijn
nog niet voorbij gekomen). Nu eens trappen ze een winkeldeur open of breken die
open en pikken de koopwaar, de andere keer

geven ze een ongelukkige portier of voorganger een pak rammel. Vooral in de volksbuurten dreigt er uit elk raam gevaar, want
daar ontdoet men zich ’s avonds van allerlei
afval, van etensresten, gebroken potten of
tot de inhoud van de nachtemmers, door die
eenvoudig naar buiten te werpen. Ook hiertegen heeft de praetor reeds herhaaldelijk
wetten uitgevaardigd, maar de naleving…..
Hij heeft o.a. elke huurder verantwoordelijk
gesteld voor de schade, berokkend aan een
voorbijganger, maar toch regent het nog van
alle kanten scherven, vuil en andere stinkende rommel. Het wordt haast onvoorzichtig
’s avonds naar je vrienden te gaan, zonder
eerst jouw testament gemaakt te hebben.
Met dank aan Juvenalis en Seneca

Mimar Sinan & Mihrimah Sultan
Tijdens de lessen geschiedenis hebben
we het vaak over oorlogen, gevechten,
winnaars, verliezers, … gehad.
Maar heb je ooit eens nagedacht?
Heeft liefde ook een geschiedenis
of is liefde een geschiedenis? Dat
kunnen we niet weten, want dat
hebben de leerkrachten geschiedenis
nooit verteld. Daardoor hebben
we nooit gedacht dat de leiders,
helden, belangrijke personen uit
de geschiedenis ook verliefd werden.
Daardoor hebben we ook nooit
geweten wat die leiders hadden
gegeven voor hun liefde.
Denk aan Lou Salome, die bij de
evolutie van Nietzsche’s filosofie een
belangrijke rol had gespeeld.
Denk aan Baltaci Mehmet Pasa en
Cariçe Katerina.
Denk aan Kanuni Sultan Soelayman en
Hurrem Sultan.
Denk aan…
Ik zal ze allemaal willen vertellen, maar er is
maar één liefde die ik ken, waarvan we nog
altijd de gevolgen onderzoeken.
Velen onder ons hebben waarschijnlijk ooit
eens gehoord van Mimar Sinan. Mijn verhaal
gaat over hem en over zijn grote
geliefde Mihrimah Sultan.
Mihrimah Sultan was de dochter
van Kanuni Sultan Suleyman
en zijn vrouw Hürrem Sultan.
Haar naam betekent in het
Perzisch “zon en maan”. Haar

vader heeft haar zo genoemd omdat
ze op een dag waarbij de zon en de
maan op hetzelfde niveau stonden,
werd geboren.
Toen ze 17 jaar werd, wilden er
2 mannen met haar trouwen. De
ene man was de gouverneur van
Diyarbakir, Rüstem Pasa en
de andere man was de
hoofdarchitect
van
het
paleis, Mimar Sinan. Mimar
Sinan was toen 50 jaar ouder
en was getrouwd, maar
hij was smoorverliefd op
Mihrimah.
Uiteindelijk besloten haar
ouders dat ze moest trouwen
met Rüstem Pasa. Volgens de
geruchten had Mimar Sinan
Mihrimah nooit gehad, maar zou hij
zijn liefde getoond hebben door zijn
werk.
Zo was hij begonnen in 1540 met de wil van
Mihrimah Sultan aan Iskelle Cami in Üsküdar
(Istanboel) en eindigde met het maken van
die moskee in 1548.
Terwijl hij die moskee aan het maken was,
had hij natuurlijk ook zijn liefde erbij
gestopt. De moskee leek op
een vrouw met een rok.
14 jaar later, nadat
hij die moskee had
gemaakt, werd er van
hem gevraagd om weer
een moskee te maken in
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de naam van Mihrimah Sultan.
Hierbij had hij ook al zijn liefde erbij
gestopt. De moskee heet Mihrimah
Sultan Cami en het bevindt zich in
Edirne (Istanboel).
Het interessante aan die 2 moskeeën
is dat elk jaar op 21 maart vanuit de
enige minaret van Mihrimah Sultan
Cami de zon ondergaat, terwijl
tussen de 2 minaretten van Iskele
Cami de maan opgaat. En wat nog
interessanter is, is dat Mihrimah
Sultan op 21 maart werd geboren, naast het
feit van de betekenis van haar naam (“zon en
maan”).
In die periode zoiets moeilijks voor iemand
berekenen,
betekent
gewoon
dat
je
smoorverliefd was op die persoon.

Door Rahime Kübra Bardakçi
(3e klas),
de expert in verhalen vertellen!

Iemand in het zonnetje

De dubbele column

			

In elke schoolkrant zullen mevrouw J. Verhaegen en mevrouw Van Delft hetzelfde onderwerp aansnijden in ieder hun
eigen column. Ditmaal is het onderwerp “de ochtend”.
’s Ochtends heb ik ongeveer een uur nodig om klaar te zijn. Dit houdt
in: douchen, koffie drinken, de katten voeren, tanden poetsen, mascara, verdere make-up, aankleden, ontbijten, mijn haar borstelen,
brood smeren en nog eens mijn haar borstelen. Vervolgens loop ik
naar de tram waar elke ochtend dezelfde mensen inzitten, waar ik
nooit mee praat. En toch zie ik die vaker dan bijvoorbeeld mijn ouders, immers, ik zie ze dagelijks!
Op sommige dagen weet ik ’s ochtends al dat het een slechte dag
gaat worden. Dan heb ik net een tram later (waar net andere mensen
mensen inzitten (hoe is dat toch mogelijk, ik doe toch elke dag exact
hetzelfde? Hoe kan ik dan op sommige dagen toch er langer over
doen? Hatelijk!)), dan stap ik net door die plas en moet ik net teveel
doen dan waar ik eigenlijk geen zin in heb. Even hatelijk als het feit
dat ik op deze dagen vaak al om 05.00 wakker word, terwijl ik pas
om 06.00 uit bed
ga en dus dan een uur van mijn leven verspil en
ook nog eens de hele dag keimoe ben, ARGH! Gelukkig is mnr. Erven
elke ochtend mijn zonnetje, hij is een van de weinige mensen die ’s
ochtends net als ik klaarwakker is.
Om half 8 ben ik elke ochtend op onze lieftallige school. Ik houd van
dit moment, want het is dan zo zalig volledig stil en alle leerkrachten
druppelen langzaamaan
binnen. Geestelijk bereid ik me voor
op de duizend vragen waarmee ik dagelijks gebombarbeerd word,
hoewel dat op zich ook wel het leuke aan mijn secretariaatswerk is,
behalve dat ik blijkbaar af en toe net zo chaotisch ben (en BLIJKBAAR
ben ik ook luidruchtig maar zo zou ik mezelf nou nooit beschrijven!).
Ik houd van de warmte in mijn bed als ik wakker word, ik houd van
de stilte en leegte op straat, de zwijgzaamheid van de mensen in
tram en ik houd van de eerste vraag elke ochtend: “Mevrouwwww?”

6:00. Die twee nullen staren me elke ochtend opnieuw aan als boze
ogen.
Ergens tussen waken en slapen, begeef ik me naar de kamer naast
me, waar mijn oudste dochter nog diep in dromenland aan het praten
is met vriendelijke draken. Daarna dalen we samen af naar de kamer
van mijn andere dochter, die zich – zoals bijna elke dag – verstopt
onder haar deken. Ik speel het spelletje mee en zoek haar. Op het
moment dat ik het opgeef en de tocht naar beneden wil verder zetten, roept ze luidkeels: BOE!
Met zijn allen strompelen we de trap af, ondertussen zeg ik minstens 3 keer dat ze moeten stoppen met ruziemaken. Snel maak ik
hun boterhammen klaar, zodat ze zwijgen en eten. Nadat ik ook hun
overlevingspakket voor school (voldoende drankjes, koeken, fruit en
middageten) heb klaargemaakt en in hun boekentas gestopt, leg ik
alle kleedjes klaar en spring in allerijl onder de douche en kleed me
in een nog sneller tempo aan. Als ik helemaal klaar ben, spoor ik hen
aan om verder te doen. Na slechts 6 aanmaningen komt er schot
in de zaak: het vrolijke duo handelt het ochtendritueel af, terwijl ik
gestructureerd aanwijzingen geef: haren kammen, tanden poetsen,
schoenen aan. Vergeet je jas niet! En je fluo-hesje!
Tenslotte nemen we allemaal onze boekentas in de hand en vertrekken we ten strijde. In de autorit naar school, joelen ze mee op Franse
muziek. Jong geleerd is immers oud gedaan. Eindelijk komen we daar
aan en zie ik ze één voor één weghuppelen naar hun klasgenootjes
en een dag vol nieuwe wijsheden. Ik vervolg mijn weg, zelf meezingend met de Franse muziek, wat af en toe een rare blik oplevert van
de persoon die naast me in de file staat.
Uiteindelijk kom ik aan op het Stuivenbergplein en kan ook voor mij
een boeiende schooldag beginnen.

Brief aan… een CELEBRITY!

			
Antwerp, January 2012
Dear Britney!
Since forever I have been your biggest fan. I know everybody appreciates your music, your appearance, as well as your personality, but not
as much as I do. For years I have been hoping we’ll meet, because I
think we will be the best friends in the world. Not only do we share
interests and hobbies (for example, I love singing and dancing too,
although no one seems to recognize my talents, but I’m sure we’ll
make a great team); we also share our birthday, which gives us a special connection! (Let’s forget the fact that you’re like six years older
than me, although I have to say, you look awesome! You still look like
you’re 18 years old.)

Quiz
 Welk dier is tegenwoordig het symbool voor de democratische
partij in Amerika?
……………………………………………………………………………………………

 Welk getal komt er veel voor in sprookjes?

……………………………………………………………………………………………

 Hoeveel maanden heeft de maan nodig om rond de aarde te
 Welk spelletje spelen dolfijnen het liefst?

……………………………………………………………………………………………

I work in a secondary school and I’m wondering if the kids will know
who and what kind of superstar you are, but I guess there will be no
doubt about that. I’m a interested in listening to lyrics, but I have to
say, your lyrics sometimes are a bit incomprehensible (for instance:
“I’m not a girl, not yet a woman”, then, what the heck are you?! And
“Hit me baby one more time” could be interpreted in a lot of different
ways, and based on your “I’m a slave for you” you’re not very good in
history, so I would keep away from that subject.
So Britney,❤, I sure hope you will write me back and keep on going
with the great modern dancemusic you’re making these days!

 Wat is een butskop?
A) Dolfijn

B) Aap

C) Een Afrikaanse boomsoort

 In welke maand staat de Aarde het dichtst bij de zon?

……………………………………………………………………………………………

 Welke vogel legt het grootste ei?

……………………………………………………………………………………………

 Wat is de kleur van de zwarte doos in een vliegtuig?

……………………………………………………………………………………………
door Mihran Topbas (2 klas)
e

Forever yours,
A.
Wil je ook een brief schrijven aan je favoriete celebrity?
Mail naar anne.vandelft@lucerna.be of lever het in op het secretariaat.
HET HOEFT ZEKER NIET IN HET ENGELS ZIJN!

De antwoorden staan op bladzijde 19.
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MENEER
VAN DEN EYNDE!
Vraag: Wat vindt u ervan dat u in “het
zonnetje” gezet wordt?
Het is altijd leuk om “in het zonnetje” gezet
te worden. Ik denk alleen dat ik als ‘tijdelijke
leerkracht op Lucerna’ dat minder verdien
dan andere collega’s. Maar ik vind het, zoals
ik al zei, net zoals iedereen denk ik, wel fijn.
Vraag: Hebt u misschien een idee om
bv. de wereld te verbeteren of zo?

cirkelen?
……………………………………………………………………………………………

If we would meet, I’d show you Belgium. It’s a cool country, much
better than Holland, where I’m originally from, although the snacks
(with cheese of course) are much better there than here. AND in Holland you could taste REAL peanut butter, not the greasy, fat, buttery
garbage they sell in the U.S. (and Belgium).

Hallo, iedereen!
Ik ben een leerling(e) uit het eerste jaar
en ik had een wel tof idee... Ik ga dus
leerkracht(en) en leerling(en) “in het zonnetje” zetten en als jullie willen kunnen jullie
ook iemand ”in het zonnetje” zetten! Als jullie dat gaan doen, kunnen jullie de naam van
die persoon opschrijven en graag ook jullie
naam en waarom jullie die gekozen hebben. Als je wil kan je ook jezelf kiezen. (Als
het een leerling is die jullie hebben gekozen,
kan je daar ook best de klas en zo bijschrijven...;-)) Dat allemaal kunnen jullie afgeven
aan het secretariaat en wie weet komen wij
ineens voor jouw neus staan en je verblinden
met een foto en je opzadelen en overladen
met vragen!!! Dus, ik (wij) wachten in
spanning op jullie briefjes met namen!
Heel veel groetjes, een leerling(e) uit
het eerste jaar!...

Antwoorden op deze vraag gaat heel moeilijk zonder clichés (= uitdrukking die te vaak
wordt gebruikt om iets duidelijk te maken) te
gebruiken. Maar zoals bij de meeste clichés
zit er ook waarheid in. Dus: als iedereen met
zichzelf zou beginnen (en niet te snel denkt
dat hij/zij al genoeg doet), zouden we al veel
vooruit zijn geholpen.
Ten tweede: veel mensen vinden dat onze
wereld zal verbeterd worden als we leren uit
onze fouten. Dat wil zeggen: leer je geschiedenis goed, dan weet je hoe we in het verleden stommiteiten hebben begaan. Hopelijk
kunnen we dan in de toekomst wat slimmer
zijn en niet dezelfde fouten maken.
Vraag: Hoe zou u de wereld willen/kunnen verbeteren?
Omdat ik niet denk dat ik het probleem in
Noord-Korea of de Eurocrisis kan oplossen,
probeer ik op kleine schaal dingen te doen.
Ik heb enkele jaren leiding gegeven aan de
jeugdbeweging en nu coach ik kinderen tussen 10 en 12 jaar. Ik hoop dat hun wereld op
die manier beter wordt, door hen plezier te
laten beleven en onvergetelijke momenten te
bieden.

verschijnen maar kom ;) Ik denk dat het een
leuke herinnering zal worden en blijven zowel
voor de leerlingen als voor mij.
Vraag: Hebt u misschien een idee om bv.
de wereld te verbeteren of zo?
De wereld (lees: “de wereld van de leerkrachten”) zal verbeteren als alle leerlingen
braaf zijn en braaf blijven. Want als deze
leerlingen opgroeien zullen ze op een dag
ouders worden die dan op hun beurt brave
kinderen op de wereld zullen brengen, die
dan ook als leerling braaf zullen zijn en blijven enz… (vicieuze cirkel ;))
Vraag: Hoe zou u de wereld willen/kunnen verbeteren?
Vraag: Wie zou u in het zonnetje willen
zetten van de leerkrachten en de leerlingen?
Wie zou ik in de bloemetjes zetten? Van de
leerkrachten, hoewel ze geen leerkracht is,
mevr. Van Delft. In de eerste plaats omdat
ze ook geschiedenis heeft gestudeerd (dat
zijn nog altijd de besten!). Daarbij: zij doet
meer dingen op één dag voor de school meer
dan ik kan doen in een hele week; kopieën
(want dit is de juiste schrijfwijze) nemen,
afwezigen noteren, de deur elke dag open
doen voor mij, thee drinken, papierwerk in
orde maken, het schoolkrantje verzorgen,
leerkrachten uit de leraarskamer roepen voor
leerlingen in nood,... . Van de leerlingen:
ik noem geen namen, maar alle leerlingen
die beseffen waarom ze nu op school zitten,
krijgen van mij een pluim! (= degene die,
als ik op pensioen ben, hard werken zodat ik
genoeg pensioengeld krijg om van te leven).
En alle leerlingen die ondertussen mijn naam
juist kunnen uitspreken en schrijven, mogen
ook in de bloemetjes gezet worden. (Ik kan
de namen van de leerlingen nog niet allemaal
juist uitspreken, dus ik weet hoe moeilijk dat
is.
Vraag: En dan een vraag voor mij: waarom heb ik deze leerkracht gekozen om
in het zonnetje te zetten?
Ik heb mnr. Van den Eynde gekozen omdat:
ten 1ste, hij is een hele toffe leraar (ook al is
hij een ‘tijdelijke leerkracht op Lucerna’). Ten
2de, hij geeft GESCHIEDENIS en dat is één
van mijn favo-vakken. Ten 3de, ik vind dat
wij, als klas wel heel stout waren (de meeste
toch!!) en daarom verdient hij meer respect
(!!!!!!) en ten 4de...Euh... Wel, er zijn dus
nog een heleboel andere redenen!...

MENEER KARATAS!
Vraag: Wat vindt u ervan dat u in “het
zonnetje” gezet wordt?
Ik vind het leuk dat ik door een lieve leerling
in het zonnetje gezet word ;-) Wel weet ik
niet zo heel goed hoe ik in de schoolkrant ga
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Alles doen om het idee achter vraag 2 waar
te maken.
Vraag: Wie zou u in het zonnetje willen
zetten van de leerkrachten en de leerlingen?
Mnr. Kolkiran – Tahir Koçak.
Vraag: En dan een vraag voor mij: waarom heb ik deze leerkracht gekozen om
in het zonnetje te zetten?
Ik heb mnr. Karatas gekozen omdat hij een
hele aardige en geduldige leerkracht is en
wij (sommige leerlingen) zijn wel soms een
beetje onaardig en dus dit is het minste wat
ik kan doen… En TECHNIEK is een van mijn
lievelingsvakken (als we aan praktijklessen
zouden beginnen, zou het nog nog veel leuker zijn, gelukkig beginnen we daar hopelijk
(misschien) binnenkort ook mee….)! Daarna
zijn er ook nog vele andere (goede) dingen
waarom ik mnr. Karatas heb gekozen…. ;-)

De schoolhoroscoop

De Wiskundequiz: de 1 e ronde in Antwerpen
De Vlaamse Olympiade Vereniging organiseerde zaterdag 19 november in heel Vlaanderen,
waaronder in verschillende vestiging van het
Lucernacollege (Antwerpen, Brussel, Genk en
Gent) de voorrondes van de grote Wiskundequiz. Deze wedstrijd is bedoeld voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar van basisscholen uit heel Vlaanderen, die een affiniteit met
en talent voor wiskunde hebben. De Vlaamse
Olympiade Vereniging heeft ook alle basisscholen uit de provincie Antwerpen aangeschreven om deel te nemen. Uiteindelijk zijn
er prachtige prijzen te winnen in de finale, die
plaatsvindt op 4 februari 2012. Dit schooljaar
is het al de vijfde editie van de Wiskundequiz,
die dus begonn en is geweest in 2008.
Het Lucernacollege is de hoofdpartner van de
Wiskundequiz en probeert zo
de wiskundeliefhebbers samen te brengen,
alsook hen alvast een kleine
kennis te laten maken met het secundair onderwijs. De ouders en andere familieleden wa-

ren natuurlijk eveneens van harte welkom en
onze school verzorgde naast eten en drinken
ook leeshoeken, familiespellen en ‘ouder-wiskundequizen’ om ook voor hen de tijd aangenamer te maken deze zaterdag. Alles draaide
deze zaterdag dus om kennis(uitbreiding), gezamenlijkheid en gezelligheid.
De Wiskundequiz is een initiatief dat enthousiast gesteund wordt door de overheid, meerdere malen op de finales in Brussel zijn ministers van o.a. Onderwijs aanwezig geweest.
Het is dus een leerrijk en waardevol evenement. Lucernacollege Antwerpen heeft bovendien ook haar ‘troeven’ als secundair onderwijs gepresenteerd: alle activiteitenclubs (van
Robotica en een activiteitenmuur) waren te
bezichtigen. De ‘eyecatcher’ was onze I-padklas, waarin het onderwijs van de toekomst
(op Lucerna) gepresenteerd werd. De gehele
organisatie is vlekkeloos verlopen, met grote
dank aan het aanwezige personeelsteam!

Antwoorden van de quiz op pagina 17









Een ezel
Het getal 3
1 maand
Achter boten aan zwemmen
Dolfijn
Januari
Struisvogel
Oranje

RAM
Deze maand is voor jou uitermate geschikt
om te presteren, Ram. Zet je goed in, studeer hard en je resultaten
zullen beter dan ooit zijn! Wees wel op je
hoede op donderdagen…
WEEGSCHAALOp sommige dagen zie je het
allemaal niet meer zo zitten, he Weegschaal?
Probeer naar de leuke kanten van school te
kijken, zoals je vriend(inn)en, die leuke leerkracht en de pauzes. De zon zal weer gaan
schijnen voor je!
STIER
Je persoonlijkheid valt deze maand wat
minder in de smaak Stier. Maar probeer niet
teveel aan jezelf te veranderen, je bent wie
je bent! Tijdens de 3e lesuren zal je op je
best blijken.
SCHORPIOEN
Schorpioen, opletten is opeens niet je sterkste kant. Probeer ook eens te denken aan je
leerkrachten en medeleerlingen, de wereld
draait (helaas) niet alleen om jou. Maandag
is je geluksdag deze maand, profiteer ervan!
TWEELINGEN
Voor goede cijfers zal je toch echt moeten
leren, daar kom je nu wel achter. Maar er is

Uitslagen Mihrans vragenronde 2
De uitslagen van de 2de vragenronde zijn er
ook al…
Deze keer hebben minder mensen het niet ingevuld dus dat is al VEEL beter. De volgende
keer MOET iedereen ze invullen want ander is
het niet leuk meer. :D

Ben je een jongen of een meisje?
JONGEN 25,4%

Uitstap 6 e jaars naar Breendonk,
We zijn vandaag naar het fort van Breendonk
geweest. Voor we daar aankwamen had ik er
niet zo’n zin in. Ik dacht weer zo’n saaie uitstap met een gids, maar ik kon niet thuisblijven want met een kleine verkoudheid zou ik
geen ziektebrief krijgen van de dokter.
Daar aangekomen was ik vooral verbaasd. Na
de kamers gezien te hebben, besefte ik dat
dit niet weer een saai verhaaltje is, zoals we
in vele uitstappen te horen krijgen, maar dat
dit een waargebeurd verhaal is over mensen
die in zulke omstandigheden hebben moeten
leven. Voor degene die het niet weten, het fort
van Breendonk was een werkkamp dat bezet

werd door de nazi’s in WOII. Mensen die zich
verzetten werden opgepakt en in werkkampen
gezet, maar ook onschuldige joden verbleven
hier tot ze weer overgebracht werden naar
bijv. Auschwitz, waar vele mensen in gaskamers werden gestopt.
Toen ik hoorde van de gids dat de mensen
bijna niet te eten kregen en of als enige een
beetje brood met wat soep dat meer bestond
uit water en enkele groentjes, wist ik dat ik
heel dankbaar moet zijn voor wat ik heb. Dit
is dan meteen ook hetgeen ik vandaag heb
geleerd. Dat er mensen zijn geweest die hebben moeten werken zonder ervoor betaald te
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worden. Mensen die niet wisten of ze gespaard
zouden blijven of die gewoon voor geen reden
werden vermoord. Er zijn mensen geweest die
werden gefolterd, vernederd en verhongerd
zonder dat ze het hadden verdiend. En wij als
verwende leerlingen klagen wanneer we een
huistaak moeten maken. Die mensen werkten
dag in dag uit zonder dat ze de kans kregen
om te klagen. Voor mij was dit een mooie les.
De gids heeft het ons op een hele aangrijpende manier verteld met veel expressie en
gevoel. Ik merkte dat ze het verhaal niet gewoon vertelde, maar dat het haar raakte en
dat had ook invloed op ons. Het was wel heel
koud en we begonnen een beetje te klagen dat
het heel koud was, tot mevrouw De leus ons
vertelde dat het voor die mensen nog kouder
is geweest.
Ik ben in ieder geval blij dat ik mijn huisdokter
niet heb lastig gevallen en dat ik mee ben gekomen naar Breendonk, het was een leerrijke
ervaring.:)
Nassira Ben M’Hand

een positieve kant: je ontdekt dat leren jou
eigenlijk best wel goed afgaat! Alleen het 7e
uur lesuur is zo’n kwelling..
BOOGSCHUTTER
Deze maand blijkt het broodje kaas van de
kantine dagelijks onweerstaanbaar voor je
te zijn, Boogschutter. Als je die nou koopt
voor je vervelendste leerkracht, zal je dat
zeker terug zien in je cijfers, echt, dit is jouw
broodje-kaas-periode!
KREEFT
Doe af en toe oordopjes in in de klas en
het zal je verbazen hoe spannend het leven
opeens kan zijn op school, Kreeft. Tip van de
maand: doe ze thuis ook in en drijf je ouders
en broertjes/zusjes tot waanzin!
STEENBOK
De sterren hebben gezegd dat je de komende
tijd het risico loopt op huisarrest / straf als
je niet al je groentes opeet, Steenbok. Wees
eens verstandig en probeer ook op tijd op
school te komen. De wekker klinkt je niet
meer als muziek in de oren.
LEEUW
Je hebt altijd al gedroomd van zingen of een
dramatisch toneelspel voor je fanpubliek en
ook deze maand apprecieer je die ambitie

MEISJE 66,6%

LEEG 8%

Eet je tijdens de middag op school of

thuis?

SCHOOL 80.6%

THUIS 11.4%

LEEG 8%

Vind je onze pauzes lang genoeg?
JA: 38.8%

NEE: 53.2%

LEEG: 8%

Hoe vaak koop je iets van de kantine?
ALTIJD: 16.4%

SOMS: 6.5%

NOOIT: 69.1%

LEEG: 8%

Wat koop je meestal van de kantine of wat

eet je meestal in de pauze?
TOP 3!
SMOS:
100p.
ICE TEA: 59p.
WAFEL: 57p.
BÖREK:
32p. DRANK:
BROOD:
25p. KOEK:
WATER:
21p. M&M’S:
BUENO:
14p
SNICKERS:
CHOCOLADE:
11p. TWIX:
FANTA:
6p.
COLA:
SNOEP:
5p.
CAPRI SUN:

28p.
24p.
16p.
13p.
6p.
5p.
3p.

SPRITE:
3p.
MARS:
BALISTO:
2p
NIETS:
FRUIT:
2p.
CENT WAFERS:
APPEL:
1p.
GOLDEN POWER:
CHOCOMELK:
1p.
MANDARIJN:
LEO:
1p.
Wat mis je in de kantine?
TOP 3!
CHIPS:
63p.
SNOEP: 36p
TURKSE PIZZA: 18p.

2p.
2p.
2p.
1p.
1p.



NIETS:

28p.

WARM ETEN:

12p.

WARME DRANKJES:

11p.

FRUIT:

10p.

nog altijd. Zorg er echter zeker voor dat je
doorbraak NIET nu komt, ongeluk is onderweg!
WATERMAN
Balsporten zijn niet echt je sterke kant deze
maand, dus probeer je energie beter ergens
anders in te steken. We weten dat je passie
ligt bij zo’n stoffen (of andersoortig), rond
geval, maar laat anderen ook nog genieten
van de lessen L.O.!
MAAGD
Laat deze maand die flitsende, glinsterende,
kleurrijke, nieuwe schoenen maar beter in
de kast staan, Maagd. Opvallen is niet altijd
goed. Bovendien drijft het vak aardrijkskunde
je deze maand tot waanzin, het zien van een
landkaart is al genoeg om jou tot op het bot
te irriteren.
VISSEN
De tomaat is in de komende weken helemaal
jouw groente, Vissen, geniet ervan! Eet het
zoveel mogelijk en die loopneus op de loer
zal jij te slim af zijn. Deze maand kan eigenlijk niet stuk voor jou, het maakt zelfs niet uit
hoe hard je ermee gooit!

MEER SMOSSEN:

1p.

LOLLY:

1p.

MICROGOLF:

1p.

GEUR:

1p.

BÖREK MET AARDAPPELEN:

1p.

DE MAROKKANSE SFEER:

1p.

Waar ben je meestal tijdens de middag?

Ik maak een tour op school (dus ik ben
overal):
39.8%
Kantine:
35.8%
1ste verdieping:
29.8%

SOEP:

22p.

THEE:

10p.

RUIMTE/PLAATS:

9p.

RED BULL:

7p.

KIPBURGER:

7p.

KOFFIE:

7p.

SFEER:

7p.

FRIETEN:

6p.

DÖNER:

6p.

TOAST:

6p.

WARME CHOCOMELK:

5p.

COLA:

5p.

IJS:

4p.

KAUWGOM:

3p.

CÔTE D’OR:

3p.

BANKEN:

3p.

KOEKAUTOMAAT:

3p.

VERSE/GOEDE SMOS:

2p.

HAMBURGER:

2p.

KOFFIEKOEKEN:

2p.

EEN RIJ:

3p.

POPCORN:

2p.

Speelplaats:
Conferentiezaal:
2de verdieping:
In de WC:
In de gang van de speelplaats:
Aan het secretariaat:
Op de trappen:
Anders:

23.4%
22.9%
17.4%
14.9%
12.9%
11%
12.4%
10%

EXTRA!

TAFELS:

2p.

* iemand heeft de vragenronde 2x
ingevuld(het was te duidelijk)…
* iemand heeft de vragenronde met een
groene pen ingevuld en dan op 2 andere
bladeren die blauw ingevuld waren ‘côte d’or
en chips’ geschreven (in het groen).

KAN ME NIET SCHELEN: 2p.

Dit werd door iemand erbij geschreven:

.AA DRINK:

1p.

GOLDEN POWER:

1p.

PEPSI:

1p.

TACO:

1p.

YOGHURT:

1p.

NOODLES:

1p.
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opinie

Lieve Lucy,

Beste B.,

hoewel ik mijn naam niet onder mijn brief zet, zal je me toch zo herkennen. Ik ben namelijk die jongen uit het 4e jaar die nog altijd met
jassen, brooddozen en zakdoeken van Cars, Mickey Mouse, Bob de
Bouwer en andere tekenfilmfiguren naar school kom. Mijn moeder
heeft blijkbaar een aantal van mijn verjaardagen gemist en denkt nog
steeds dat ik 6 jaar ben. Ze doet dit trouwens niet alleen bij mij:
mijn zus, die in april 18 wordt, loopt nog dagelijks rond in roze outfits
met Barbie-schoenen en Hello Kitty-speldjes in haar haar. Uiteraard
vinden we dit niet leuk, maar we willen mama niet kwetsen. Helaas
krijgen we geen geld om zelf kledij te kopen, dus zijn we afhankelijk
van haar.
Waarschijnlijk ben ik de enige leerling in de school die blij is met het
uniform:
daar staat tenminste geen Spiderman op afgebeeld.
Kan je me helpen, lieve Lucy? Ik zal je eeuwig dankbaar zijn én je
krijgt
bovendien mijn hele collectie tekenfilmspullen!
Groeten,
B. Atman

natuurlijk wil ik je helpen, persoonlijk ben ik wel fan van tekenfilms en
ik ben heel wat ouder dan jij. Je mag je collectie dus afgeven aan Mw.
van Delft, ze zal me het wel bezorgen.
Hebben je zus en jij al ’s geprobeerd om met je moeder te praten?
Misschien denkt ze dat jullie het wel fijn vinden om die dingen te dragen omdat jullie er nooit over geklaagd hebben.
Als je dat al wel
gedaan hebt, en misschien wel meerdere keren, dan zal er iets anders
moeten gebeuren.
Kan je zus goed naaien? Dan zou ze misschien alle figuurtjes er uit
kunnen halen en er iets coolers op zetten zoals een skater of het embleem van de school. J
Als dat ook niet gaat, kan je altijd een weekendbaantje of een vakantiejob zoeken en je geld investeren in een kleerkast naar je eigen zin.
Of, en dat is de goedkoopste manier, je kan de tekenfilmhelden in je
hart sluiten en ze op een stoere manier dragen. Misschien wordt het
wel een nieuwe trend.
Lieve groetjes!
Lucy

10 tips om..
Vertrouwen hebben van een leerkracht is belangrijker dan dat de meeste denken. Willen
we dat hetgeen we vertellen als ‘weer een
smoesje’ wordt gezien, of worden we graag
serieus genomen als we de waarheid spreken? Soms lijkt het wel of het in de opleiding
van de leerkrachten wordt meegegeven om
wantrouwend te zijn. Dan maar zelf initiatief
nemen om dat vertrouwen te winnen. Hieronder een aantal tips voor degene die niet meer
gelooft wordt door de leerkrachten.

 Speel het op de gevoelige manier, en spreek
de leerkracht eens aan over het feit dat je niet
serieus genomen wordt, zeg dat het je kwetst
en dat je niet als leugenaar bestempeld wilt
worden

 Wanneer je te laat komt, kom dan de klas

 Wanneer je een huistaak niet hebt ge-

binnen zonder smoes. Want van die langdradige smoesjes zijn voor niets nodig want ze
geloven je toch niet!
 Leer om de schuld op jezelf te schuiven
wanneer je een fout maakt. Op één of andere
manier appreciëren de leerkrachten dat meer.
 Wanneer je met een test bezig bent, kijk
dan niet verdacht rond, dit wekt alleen maar
wantrouwen. Kun je niet spieken? Doe dat
dan niet!!
 Probeer niet te liegen, het is onnodig en
komt toch meestal uit
 Als de leerkracht vraagt om een tekst te
lezen als lesvoorbereiding, en je hebt het niet
gedaan, zeg dat dan in het begin van de les.
Want zodra je een vraag over de tekst krijgt,
dan weet de leerkracht toch dat je het niet
hebt gelezen.

maakt, begin dan nooit met je smoes. Vraag
de leerkracht eerst meer over de taak zelf, en
zeg dan dat je het nu beter begrijpt en zeg
dat je het in orde brengt tegen de volgende
dag.
 Houd je aan je beloftes, heb je iets beloofd
om in orde te brengen? Doe dat dan ook
 Wanneer je om iets wordt gevraagd begin
je zin dan met ‘om eerlijk te zijn heb ik…’
 En als laatst, wanneer je als leerling merkt
dat de leerkracht je weer niet gelooft, zeg ze
dan duidelijk dat ze je niet moeten geloven,
en dat het belangrijkste is dat je zelf weet dat
je eerlijk bent!!
Nassira Ben M’Hand (6e klas)

Wist-je-datjes en mopjes
v Wist je dat net zoals de vingerafdruk de v Wist je dat het woord ‘van’ de meeste

Fotowedstrijd – Bij welke leerkracht hoort deze vader/moeder?

v
v

Degene die alle antwoorden goed heeft (of de meeste antwoorden goed heeft), krijgt een geheime
prijs! Mail je antwoorden (met de nummers + bijbehorende leerkracht! en je eigen naam erbij)
naar anne.vandelft@lucerna.be of geef het op een papiertje af bij het secretariaat.
Inzendingen tot 1 maart, de winnaar wordt begin maart bekend gemaakt!
Let op: bij elke foto hoort een rijmpje :)



Tegen deze recente blondine zeg je beter
geen nee, haar achternaam vind je ten overvloede bij de zee..

 Je gekregen strafwerk schrijf je bij haar ze-

ker niet voor de helft, de naam is een plek in
een land, vroegere adel en is namelijk …



De tuiniers worden gelukkig van deze ‘planten’, alleen niet van dichtbij, ook voor deze lerares geldt: life is a box of chocolates, zoals
iemand ooit mooi zei.



Ondanks de naam is het altijd lente in de
ogen van deze docente, zelfs al ben je “under
the weather”, zij zal je altijd helpen met enig
elke math-er!

v
v

 De naam suggereert het mishandelen van

bomen, maar zeker geen dennen; ben je vervelend in zijn les, dan zul je af en toe je spullen
achterna moeten rennen.

v

v Wist je dat een slak 3 jaar kan slapen?
v Wist je dat een vlo 350 maal zijn li-



Dit is de man die alles kan, van verzorgen,
uitstapjes plannen tot lesgeven, iedere leerling
is zijn fan, godsdienst en verhalen, ook daar
weet deze man ervan,
hij loopt als een echte sultan met altijd een
plan, zijn naam is mnr. …

v
v

 Conditietraining, rennen, balsporten en at-

letiek: ze kan het allemaal, en naar het schijnt
ging haar voorvader met iets van de groenteboer aan de haal..

tong bij ieder mens uniek is?
Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten
64 meter boven de zeespiegel uitkwam?
Wist je dat de omtrek van de aarde wel
40.000 kilometer is?
Wist je dat de zandtijgerhaai zijn broers
en zussen opeet voordat hij geboren
wordt?
Wist je dat de zon vlammen uitstoot van
20 tot 50 miljoen graden?

6.

chaamslengte kan springen?
Wist je dat een zeester geen hersens
heeft?
Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen
mensen op dezelfde dag jarig zijn als
jij?

v
v
v
v

betekenissen heeft?
Wist je dat je in de morgen langer bent
dan in de avond?
Wist je dat olifanten elkaar van 5 kilometer afstand kunnen ruiken?
Wist je dat er 0.3% van de Sahara nodig
is om Europa te voorzien van stroom?
Wist je dat verdrinking grootste gevaar
is in de woestijn?

Een mooi meisje heeft haar armband
laten repareren en komt het nu ophalen. Ze vraagt hoeveel het kost. “Een
kusje”, zegt de man. “Oké, mijn papa
komt zo afrekenen.”
Een man rijdt met zijn auto naar zijn werk.
Aan de eerste rode lichten ziet hij een geel
mannetje staan. Hij stapt uit zijn auto en
het mannetje zegt: Hallo, ik ben het gele
mannetje en ik kom van Venus. Ik ben op

Hoe maak je Brusselse wafels?

s
an Topba
Door Mihe r
(2 klas)

Ingrediënten

❉
❉
❉
❉

250 gr bloem ❉ 2 eiwitten (stijfgeklopt)
50 cl melk
❉ 2 eigelen
25 cl water
❉ 3 zakjes vanillesuiker
100 gr boter (gesmolten)

3.
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Meng de bloem met de vanillesuiker, en voeg
er een beetje melk aan toe (niet al de melk)
en roer goed. Verwerk de eigelen en de rest
van de melk en het water eronder tot een
glad deeg. Voeg er de gesmolten boter bij en
als laatste de stijfgeklopte eiwitten. Het deeg
moet vloeibaar zijn zoals voor pannenkoeken!!
Beboter het wafelijzer en bak de wafels als het
ijzer goed heet is.

Jantje gaat naar school en vraagt: Juffrouw word je gestraft voor iets wat
je niet gedaan hebt? De juffrouw zegt:
Nee, waarom vraag je dat? Jantje antwoordt: Omdat ik mijn huiswerk niet
gemaakt heb.

Verhalen van Nasreddin Hodja

Serveren

Serveren met wat poedersuiker, een bolletje
ijs, slagroom, warme chocoladesaus,…
Ingrediënten

de

warme

chocoladesaus

(voor 4 personen)
Bereiding

zoek naar eten . De man geeft het mannetje zijn boterhammen. Aan de volgende
rode lichten ziet hij een groen mannetje
staan. Hij stapt weer uit zijn auto en het
mannetje zegt; Hallo ik ben het groene
mannetje en ik kom van Mars. Ik ben op
zoek naar drinken. De man geeft het mannetje zijn cola. Aan de derde rode lichten
ziet hij een blauw mannetje staan. Hij stapt
hier ook uit zijn auto en vraagt: Weer een
dom mannetje! En van welke domme planeet kom jij?!
Het blauwe mannetje zegt: Uw rijbewijs
a.u.b.!

❉ 15 cl melk
❉ 1 reep pure chocolade
❉ 6 suikerklontjes
❉ wat boter
Bereiding

Doe de melk, de chocolade en de suiker in een
pannetje en warm het geheel zachtjes op onder voortdurend roeren. Niet te warm zodat
de melk niet gaat koken. Doe dit tot dat alle
chocolade mooi is gesmolten en je een egale
saus krijgt. Voeg wat boter toe voor een romerige saus.
15

Op een dag was de ezel van Nasreddin Hodja weg. Verloren gelopen...
Lachend en fluitend ging de Hodja op
zoek naar zijn ezel. De mensen vonden
het maar gek: was Nasreddin blij dat
hij zijn ezel kwijt was?
Ze vroegen hem waarom hij zo gelukkig was, en hij zei: “Ik ben blij dat
ik er niet op zit. Anders was ik zelf
ook verloren gereden!”
mnr. Kolkiran

Lucerna Antwerpen
. Vampire
r
D

d

Wat moet ik doen als mijn vriendin gekookt heeft en ik het eten niet lekker

vind?
Het is tof dat je vriendin voor jou kookt, maar het is wel normaal dat dat eten niet altijd even
lekker is… Vraag de volgende keer misschien of dat jullie samen het eten kunnen klaarmaken
of zeg eerlijk dat je het niet lekker vindt en dat ze bijvoorbeeld andere ingrediënten kan gebruiken. Of probeer bijvoorbeeld samen een recept te vinden dat je vriendin wel goed kan maken!
Dan wens ik je heel veel succes alvast, bon appetit (volgens mij is het verkeerd geschreven…)!
Of toch niet…

geschreven door anoniem!
Ik (dr. Vampire) los vragen over liefde op
omdat ik zelf niet verliefd kan worden. Want
zoals jullie al hebben gemerkt (aan mijn
naam) ben ik een vampier. Ik kan zelf niet
verliefd worden, of beter gezegd, ik KAN
verliefd worden, maar ik kan nooit liefde
krijgen…
Mensen met liefdesproblemen of vragen
over liefde kunnen die aan mij (dus dr Vampire) vragen!
Dus kom maar op met jullie vragen! ! !

boekenaanraders

door mevr. Pypops

vanaf 12 jaar

d

Dr. Vampire. Mijn man doet nog steeds de was bij zijn moeder. Op zich vind
ik dat niet zo erg, want dat scheelt mij weer wassen en moeite en ik breng tegenwoordig maar de was naar mijn moeder. Echter: hier zijn 2 problemen; MIJN moeder
is niet zo aardig als die van mijn man, EN ik ben toch de echtgenote van mijn man,
hoort dat niet MIJN taak te zijn om zijn kleding te wassen? Houdt mijn man meer van
zijn moeder dan van mij?!
Beste… mevrouw…. Euh, dame, u moet zich geen zorgen maken! Uw man houdt evenveel van
u en zijn moeder (misschien meer van u) en misschien wil hij u niet van last zijn…. Maar praat
er over met uw man. Ik weet zeker dat hij u zal begrijpen! En als jullie samen dingen doen,
zoals: naar de cinema, naar het park, naar een museum, samen koken, samen knutselen… en
nog vele andere dingen. Samen dingen doen versterkt het vertrouwen! (en het is meestal ook
romantisch!) nou heel veel succes! (en veel plezier met de dingen die jullie samen gaan doen!)

d

Hoe zorg ik ervoor dat de papa en mam van mijn vriendin mij leuk (gaan) vinden? En wat doe ik als ze mij echt stom vinden, wat ik ook doe?
Beste jongen (ik hoop het toch dat je dat bent…), maak je geen zorgen en blijf positief denken! Wat je kan doen, is bijv. langs gaan bij je vriendin en blijf bij haar eten (zorg er wel eerst voor dat je wordt uitgenodigd, want zomaar binnenvallen geeft niet echt een goede indruk. In mijn
tijd(en) was het soms wel een beetje anders….)). Blijf heel erg beleefd en toon dat je goedgemanierd, liefdevol, beschermend, enz. enz. bent…
(kan zijn). Zorg ervoor dat de ouders van je vriendin weten dat ze in goede handen is! En neem ook een prachtige (grote) bos bloemen mee
op je afspraakje! Dat werkt altijd… (en is ook romantisch!) nou, ik wens je ontzettend veel geluk en succes!

d

Lieve vampier. Allereerst wil ik zeggen dat ik u supercool vind. Dan: ik ben verliefd op het allerleukste meisjes ter wereld.
Er is maar 1 probleem wat mij betreft: als ik haar sms (en dat doe ik vaak. Immers, ik denk de hele dag aan haar), antwoordt ze
niet of pas heel laat. Zo stuur ik haar dus veel vaker iets dan zij mij. Ik weet niet of het ligt aan dat ze mij misschien minder leuk
vindt dan ik haar. Wat vindt u ervan??
Beste jongen (het zou eigenlijk erg handig zijn als mensen erbij zouden zetten of ze nu een jongen of een meisje zijn…), als je echt van dat
meisje houdt, moet je daarover praten met haar. Ik weet het wel, dat is nooit echt gemakkelijk en handig, maar je moet het toch eens proberen?
Als je een koppel zijn gaat, gaat dat misschien wel wat anders zijn. Als jullie geen verkering en zo hebben, MOET je het haar gewoon vertellen
dat je van haar houdt, geloof me, meisjes vinden het nu eenmaal leuk als er een jongen haar leuk vindt… :-) En het is heel tof dat je iemand
hebt gevonden waar je echt van houdt. Op dit moment kan ik niet meer zoveel tips geven, want ik zit hier ook met een groot probleem… ik heb
op dit moment een gebroken hart, maar ik ben nog steeds verliefd… en in mijn geval kan dat dus wel heel lang duren (je weet het wel…). Dus
je ziet het, maar ik heb nog veel meer problemen. Dus laat dat nu maar! Ik wens je heel veel succes en geluk! (ik duim voor je!!!)

Vragen kunnen schriftelijk achtergelaten worden op het secretariaat of gemaild worden naar anne.vandelft@lucerna.be .
Deze vragen mogen ook verzonnen zijn!

Het boek ‘Warhorse’ van
Michael Morpurgo gaat
over de Eerste Wereldoorlog. Het is echter geen
boek zoals andere boeken
over WO I. Het verhaal
wordt immers verteld door
een paard, Joey.
Joey werd ingezet als cavalariepaard door
de Engelsen. Hij werd nadien buitgemaakt
door de Duitsers en daar werd hij gebruikt
om kanonnen te trekken. Joey vertelt over
het harde bestaan. Maar ook over de mooie
vriendschappen die er ontstonden en jammer
genoeg vaak abrupt eindigden door een kogel
of een granaat.
Michael Morpurgo schreef een ontroerend verhaal. Ook de bekende regisseur Steven Spielberg was onder de indruk van het boek. Hij
verfilmde het. Vanaf begin 2012 is de film te
zien in de bioscoop.

Uitslag van de
uitspraken-wedstrijd uit
editie 4
1 Beukeleirs
2 Erdogan
3 Ucuran
4 Van Sande
5 Bessemans
6 Van Delft
7 Luyckx
8 Erven
9 Verhaegen L.
10 Benabdessamad
11 De Vaal
12 Verhaegen L.
13 Da Paixao

Wiskundige raadsels: de oplossingen

Raadsel 1

Raadsel 2
Het juiste antwoord is 74658
Tips: Noem het eerste getal van de code A, het tweede B, enzovoort.
De code van de kluis is dus ABCDE.
1. E + C = 14
2. D = B + 1
3. A = 2*B - 1
4. B + C = 10
5. A + B + C + D + E = 30

Raadsel 3
Het juiste antwoord is de Duitser.
De combinaties:
Gele huis - Noor - Kat
- Dunhill - Water
Blauwe huis - Deen - Paard - Blend - Thee
Rode huis - Brit - Vogel - Pall Mall - Melk
Groene huis - Duitser - Vis - Prince - Koffie
Witte huis - Zweed - Hond - Blue Master - Bier
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Mnr. Kolkiran blijkt ook nog
eens goed te kunnen tekenen!
De mooie auto-tekening op
deze pagina is van zijn kundige
hand..

Met de verfilming van
‘The adventures of Tintin’ door Steven Spielberg staat de stripreeks
Kuifje weer in de belangstelling. Deze reeks
is van de hand van de
Belgische striptekenaar
Hergé. Kuifje en zijn
trouwe hond Bobbie, of in het Frans Tintin et
Milou, trekken er steeds weer samen op uit.
Kuifje is reporter voor een krant en reist dus
de hele wereld rond. Steeds probeert hij om
het onrecht te bestrijden.
Na een paar stripboeken krijgen Kuifje en
Bobbie gezelschap van kapitein Haddock.
Deze alcoholverslaafde kapitein is een krak

Vanaf 16 jaar

Tory Brennen woont op een afgelegen eiland aan de kust van South Carolina. Samen met de jongens Shelton, Ben en Hiram
vormt ze een hecht vriendengroepje. Samen redden ze een jonge wolfshond uit een
laboratorium. Zonder het te weten worden
ze besmet door het virus dat de wolfshond
in zich draagt. Niet lang na de besmetting
merken ze dat ze speciale krachten hebben
gekregen.

Anderstalig artikel

Book review:
The Curious Incident of the Dog in the
Night-Time – Mark Haddon
What could your English
teacher have possibly
done during Christmas
break…? She has read
a book, of course. What
else could she have done?
In my search of a good
English book for young
adults, I came across
a book of Mark Haddon
which is called The Curious Incident of the Dog in the Night-Time.
This book was published in 2003 and has
been awarded the Whitbread Book of the Year
in 2003 and the 2004 Commonwealth Writers’ Prize for Best First Book.
The Curious Incident of the Dog in the NightTime tells the story of a 15-year-old autistic
boy, Christopher. He loves mathematics and
science and is able to decipher a complex
mathematical question of which the assignment I don’t even understand. In contrast
to this talent, however, he does not have the
social skills to behave with and in presence of
other human beings. One evening, Christopher discovers a dead dog in a neighbour’s
garden. The dog had been gruesomely killed
with a garden fork. Since Christopher likes
animals, he is determined to find out who is
17

in het vloeken. Duizend bommen en granaten
is zijn geliefde uitspraak. Desondanks heeft
hij een hart van goud en zal hij Kuifje altijd
helpen. Nog een paar stripboeken later verschijnt ook professor Zonnebloem. Hij is uitzonderlijk slim, vindt allerlei zaken uit maar
is potdoof.
Alle boeken van Kuifje zijn de moeite waard
om eens te bekijken en te lezen. Mijn favoriete boek blijft Kuifje en de juwelen van Bianca
Castafiore. In dit boek komt de operazangeres Bianca Castafiore logeren bij kapitein
Haddock. Kapitein Haddock moet echter niets
hebben van deze wat verwaande zangeres.
Dat levert uiteraard een aantal grappige scènes op.

Ondertussen werken ze ook aan een moordzaak. De moord is reeds een heel aantal
jaar geleden gepleegd maar de politie heeft
de
schuldigen
nooit
kunnen vinden. De vier
vrienden willen deze
onrechtvaardigheid
rechtzetten. Tijdens de
zoektocht zullen ze hun
nieuwe krachten moeten gebruiken om zelf in
leven te blijven.

responsible for its horrible death. He decides
to write a ‘murder mystery novel’. He would
write down all his findings in a book. Although he started his search with every good
intention, he did not expect to uncover his
own family secrets.
This book has many positive features. First of
all, I enjoyed the fact that it was never mentioned that Christopher was autistic. While
reading about the character and his behaviour towards other people, especially considering his age, it became clear to me that his
actions and reactions were similar to those of
a person with autism. In addition, the simple
and straightforward language of the author
makes it easy and fun to read. Furthermore,
the book contains an interesting and exciting
storyline which made it difficult for me to put
the book down.
I believe there is only one negative element
to mention which could be considered a positive one for all who are interested in science.
This book contains a lot of mathematical
questions and riddles which were quite painful for me to read. The entire solution and
every single step of it, is written down for
you to ‘enjoy’.
This book is definitely worth reading and I
recommend it to all students of the 4th and
5th year, especially those who are interested
in science. It would certainly appeal to young
adults who enjoy reading a contemporary
book.
Benabdessamad F.Z.

Slimmer dan de
leerkracht Nederlands

door mevr. Brandt

Taal hoeft niet saai te zijn! In elk schoolkrantje staat een korte, leuke quiz over
en rond taal. Je komt er allerlei leuke
weetjes tegen en wie weet word jij wel
slimmer dan de leerkracht Nederlands!

1 Aktie in Suriname
Vlak voor kerst ontdekte Suriname dat het
nooit zijn spellingwetgeving heeft aangepast
na de onafhankelijkheid in 1975. Officieel
spellen Surinamers daarom nog volgens het
Groene Boekje van 1954, met woorden als
aktie en Zuidamerikaans. De wetgeving zal
worden aangepast aan de nieuwste spelling.
De laatste versie van het Groene Boekje is uit
2005.
Hoe wordt ‘Zuidamerikaans’ tegenwoordig gespeld?
a. Zuid-Americaans.
b. Zuid amerikaans.
c. Zuid Amerikaans.
d. Zuid-Amerikaans.
2 (On)zin!
Er zijn nogal wat woorden die met ‘on’ beginnen. In de Grote Van Dale staan er zelfs meer
dan 2000! ‘On’ is dan ook een heel handig
woorddeeltje: je geeft ermee aan dat iets niet
of juist tegenovergesteld is. Het ‘on’ in ongemakkelijk maakt dus duidelijk dat het juist
níét gemakkelijk is.
Welk woord hoort NIET in dit rijtje thuis?
a. Onaangedaan.
b. Onbeschoft.
c. Ongepast.
d. Ongeregeld.
3 Opvoeding in twee talen
Het bekende Friese model Doutzen Kroes
woont samen met haar man en kind in New
York. Ze wil haar zoontje in twee talen opvoeden, Fries en Nederlands.

Is er een maximaal aantal talen dat een
jong kind kan leren?
a. Ja, alleen talen die de ouders vloeiend
spreken.
b. Ja, een kind heeft maar ruimte voor twee
talen.
c. Nee, maar de verschillende talen moeten
wel op elkaar lijken.
d. Nee, maar het kind moet de verschillende
talen wel vaak en goed horen.
4 Erkenning
Afgelopen maand hebben vertegenwoordigers
van de Berbers in Libië van de nieuwe machthebbers de officiële erkenning geëist van hun
taal, het Berbers. De officiële taal van Libië is
Arabisch.
Is er een verschil tussen Berbers en Arabisch?
a. Ja, het Berbers is een dialect van het Arabisch.
b. Ja, het zijn twee totaal verschillende talen.
c. Nee, alleen in uitspraak.
d. Nee, alleen op schrift.
5 Je taal verraadt je
Sociaal psycholoog James Pennebaker stelt
dat een computeranalyse van de kleinste
woordjes in ons taalgebruik ontmaskert wat
we eigenlijk bedoelen, maar niet willen zeggen. Persoonlijke voornaamwoorden zijn voor
de analyse cruciaal.
Welk van onderstaande woorden is een
persoonlijk voornaamwoord?
a. Een.
b. Hij.
c. Jan.
d. Zo
De antwoorden
1 Hoe wordt ‘Zuidamerikaans’ tegenwoordig gespeld?
d. Zuid-Amerikaans.
Volgens het Groene Boekje van 1954 spelde
je namen als Zuid-Amerika met twee hoofdletters en een streepje, maar in afleidingen
verviel het streepje en de tweede hoofdletter:
Zuidamerikaans. Tegenwoordig is het in beide
gevallen met een streepje én twee hoofdletters.

2 Welk woord hoort NIET in dit rijtje
thuis?
b. Onbeschoft.
Veel woorden kun je een tegengestelde betekenis geven door het woorddeel ‘on’ ervoor
te zetten. Aangedaan wordt zo onaangedaan,
gepast wordt ongepast en van geregeld maak
je ongeregeld. Omgekeerd geldt niet altijd
dat een woord zonder ‘on’ nog steeds een bestaand woord oplevert. Je kunt wel zeggen
dat iemand onbeschoft is, maar niet dat hij
beschoft is.
3 Is er een maximaal aantal talen dat
een jong kind kan leren?
d. Nee, maar het kind moet de verschillende
talen wel vaak en goed horen.
Steeds meer kinderen groeien meertalig op en
dat beperkt zich niet tot twee talen. Ouders
spreken bijvoorbeeld ieder een eigen taal met
het kind en op school wordt weer een andere
taal gesproken. Zolang kinderen deze talen
vaak genoeg en op een goede manier (vloeiend) te horen krijgen, zijn ze goed in staat om
meerdere talen tegelijk te leren spreken, en
dat beperkt zich niet tot twee.
4 Is er een verschil tussen Berbers en
Arabisch?
b. Ja, het zijn twee totaal verschillende talen.
Berbers zijn de oorspronkelijke inwoners van
Noord-Afrika. Tegenwoordig wonen ze vooral
in Marokko, Algerije, Tunesië en Libië. Het
Berbers is onderverdeeld in verschillende
dialecten en behoort tot een van de takken
van de Afro-Aziatische talen. Arabisch daarentegen behoort tot de Semitische talen.
Gearabiseerde Berbers (bijvoorbeeld in Marokko) hebben de Arabische taal deels overgenomen en spreken dialecten die een mix
zijn van Berberse dialecten, Arabisch en veel
andere talen.
5 Welk van onderstaande woorden is
een persoonlijk voornaamwoord?
b. Hij.
In ‘The secret life of pronouns’ analyseert
Pennebaker allerlei teksten, van advertenties
tot de toespraken van wereldleiders. Niet alleen persoonlijke voornaamwoorden maar
ook andere functiewoorden (zoals lidwoorden
en voegwoorden etc.) zijn volgens hem goede
voorspellers van de eigenlijke intenties van de
spreker.

Dit is een nieuwe pagina in de
schoolkrant:”De PAPARAZZI-pagina”! Hier komen allemaal foto’s van jullie en iedereen...
Misschien grappige of gewoon leuke foto’s,
maar in ieder geval, het zijn foto’s. Als je bv.
jezelf of een vriend(in) hierop wilt zien moet
je gewoon naar ons (me) toegaan en dan
zullen we je helemaal “paparazziën”! Of als
je bv. leerkrachten wilt spotten of rare dingen
ziet waar je graag een foto van in de schoolkrant wilt zetten of wat dan ook, dan moet je
ons (mij) gewoon komen halen!!! O, ja! Voor
ik het vergeet, ik ben een leerlinge uit het
eerste jaar. Jullie hebben me vast en zeker
wel in de gangen zien ronddwalen met mijn
fotomachine, ik bedoel fototoestel ;-)!!!(Ik
trek sowieso een heleboel foto’s, maar ik gebruik ze niet meteen altijd, sommige gebruik
ik dus niet...En als jullie zelf niet willen dat
dat in de schoolkrant komt, moeten jullie dat
dus gewoon zeggen!) Ik (wij) wacht(en)
zeker op jullie foto-ideeën en zo!!!...
gemaakt door Eda Nur Duran uit 1Latijn

Û We waren in de school
aan het ronddwalen en toen
vonden we groep meisjes
die aan het dansen waren.
Ze gaven ons toestemming
en we mochten een foto
nemen! Wat een plaatje,
hé?!?

Ü Wauw! Is dit één van de leukste
leerkrachten of niet?! Dit is pas een echte
groepsfoto, maar er waren nog (4, Ridvan
1La, Burak 1mw, Mohammed 1mw en
Soulaimane 2mw) andere jongens bij. Ik had
wat technische problemen met mijn toestel...
Ik was een video aan het maken... Maar toch
is dit een goed geslaagde foto, hé?

Ý Wie kent deze meisjes nu niet? Dit zijn

Ý Wie staat hier lachend met schattige

Ý Het was ‘s morgens en mev. van Delft was

toch (één van de tofste) hele lieve meisjes!!!
Hopelijk vinden jullie dit een mooie foto!...

kattenoortjes? Mnr. Erdogan!!! Hij is toch
echt onze held? Hij was zo lief en
dapper genoeg om mijn kattenoortjes even te
dragen... Dank u, mnr. Erdogan!!!
P.S.: Als jullie ook iemand op de foto willen
hebben met mijn kattenoortjes, dan moeten
jullie me komen halen en dat dan tegen me
zeggen (misschien het best een dag er voor
komen...)!!! ;-) Ik ben benieuwd naar de
foto’s! ;-)

in de (papier)vuilnisbak aan het rommelen op
zoek naar iets... Wat was ze eigenlijk aan het
zoeken??? Interessant... Heel interessant...
Heel erg interessant... Heel heel... Euh...
Oké, dit is wel genoeg, denk ik... ;-) ;-) ;-)

Ý Deze 2 super-mega-lieve-aardige-toffeleuke meisjes (Mihran en Merjem 2LA)
krijgen van ons een een mooie plek op onze
“PAPARAZZI- pagina”!!! Hopelijk zijn jullie
blij met deze foto!!! ;-) ;-) ;-)

Ü Wie probeert zich

Ý Hier een klein gesprekje...

hier te verstoppen?
RA,RA,RA, wie kan
dit zijn?!... ;-)

Û Deze 2
leerkrachten
zijn dus echt
“GEPAPARAZZIËT”!!!
Ik had deze foto
getrokken vanuit
de schouder van
iemand (ik weet
niet meer wie het
was en daarom
zeg ik dus ook
‘iemand’... ;-))

Een interview met Mevr. Van Delft :)
Wie is je hatelijkste collega?
Hahaha, schandalig, dat kan ik echt niet zeggen!
Wat is je favoriete vakantieland?
Italië, vooral Rome.
Wat is je lievelingsgerecht? Kaassoufflé!
Wat is je lievelingskleur?
Zwart, hahaha, ik draag altijd zwart!		
Wat is je lievelingsdier?
Een kat, tot groot verdriet van mevrouw J.
Verhaegen.
Op wat voor soort types val je?
Speciaal voor 2MWb geef ik dit antwoord:
mnr. Yilmaz! :o

Aan wat heb je een hekel?
Mensen die laat komen, zeurende leerlingen
;-)
Wat moet je droomprins zeker hebben?
Humor, intelligentie en hij moet ook wel een
beetje knap zijn. Ik heb hem onverwachts
gevonden..
Wat is je allergrootste droom?
Rijk zijn en 10 kinderen hebben.
Zou je ooit zelfmoord willen plegen?
Jaaa! Zeker op maandagochtenden!
Wie is je grootste idool?
Britney Spears, Brad Pitt, Enrique Iglesias en
de Spice Girls.
Wat is je favoriete film? Donnie Darko.
Wat is je hobby? Lucerna!
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Wat doe je in je vrije tijd?
Slapen, eten en shoppen.
Waar shop je het liefst? H&M en Esprit.
Wat is je grootste nachtmerrie? Spinnen!
Wat is het ergste dat je ooit hebt
meegemaakt in je jeugd? Echt geen idee!
Wat was je lievelingsvak? Latijn.
Wat is/zijn je hatelijke vak(ken)?
Alle wetenschapsvakken.
Wat is je favoriete parfummerk?
Roma (natuurlijk) van Laura Biagiotti.
Dit was het dan!
Fatima & Asmae 2MWb

Ý Hier een groep jongens die voor ons
(me) wilden poseren... Maar geen 1 van
de jongens konden EVEN stil blijven staan
(sorry, jongens maar dat is toch?!)... Of
waren het nu mijn handen die begonnen te
trillen of zo?... Ik denk gewoon het eerste...
Û Dit zijn 4
super-aardige
meisjes die zo lief
waren en waar
we een foto van
mochten nemen.
Dank jullie wel!!!

MEHMED zegt:”Lan, trek nu die foto of
ga weg!We hebben belangrijke zaken te
bespreken!
RIDVAN denkt:”Ufff... Die zaken van Mehmed
zijn ook nooit gedaan... Zou ik misschien
terwijl hij praat snel weglopen?...”
BURAK zegt (met een piepstemmetje):”Euh...
Ik moet naar het tweesee... (Sorry, jongens!
Ik maak jullie wat belachelijk, maar dit is
gewoon voor de grap ;-)!...)

Wat zegt Ridvan hier? “Kijk Tarik, meisjes zijn rare wezens. Ý
Daarom moet je altijd lief voor ze zijn, want anders verscheuren
ze je als leeuwen, sorry, ik bedoel, leeuwinnen... Begrijp je me?”
(Dit zei Ridvan niet echt tegen Tarik, maar ik fantaseerde gewoon
wat, mwahahahahaha!!!!!!...)
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De pagina van het jongensinternaat Antwerpen

Wiskundige raadsels
De antwoorden van de wiskunderaadsels staan op bladzijde 42!
Raadsel 1

Raadsel 3

Maak de som kloppend door één streepje te
zetten.

Van de onderstaande puzzel wordt heel
dikwijls gezegd en geschreven (kijk maar op
internet) dat het een puzzel van Einstein is
en dat Einstein zou gezegd hebben dat 90%
van de bevolking de puzzel niet kan oplossen. Dit is een mythe (zoals er zoveel mythes
zijn over Einstein: hij was dom op school,
hij heeft geen diploma behaald, hij kon niet
rekenen, hij had dyslexie, hij had dyscalculie, hij heeft de atoombom uitgevonden, hij
heeft de vierde dimensie uitgevonden, hij
plagieerde... ): de puzzel is in werkelijkheid
gebaseerd op een puzzel van Lewis Carroll,
de schrijver van “Alice in Wonderland”.
Vijf mannen wonen elk in een huis van
een verschillende kleur. Ze roken elk
een verschillend merk sigaretten, drinken elk een verschillende soort drank,
en houden een verschillend huisdier.
Wie houdt de vissen als je de volgende
tips krijgt:

Raadsel 2
Een bankbediende wil graag de kluis openmaken, maar hij is de 5-cijferige code vergeten. Gelukkig weet hij zich nog het volgende
te herinneren:
Het vijfde plus het derde getal is gelijk aan
veertien.
Het vierde getal is één meer dan het tweede.
Het eerste getal is één minder dan twee keer
het tweede getal.
Het tweede plus het derde getal is gelijk aan
tien.
De som van alle getallen is gelijk aan dertig.
Kun jij de bankbediende helpen? Wat is
de code van de kluis?

- de Brit leeft in het rode huis
- de Zweed heeft honden
- de Deen drinkt thee
- het groene huis is links van het witte huis
- de eigenaar van het groene huis drinkt koffie
- hij die Pall Mall rookt, kweekt vogels
- de eigenaar van het gele huis rookt Dunhill
- de bewoner van het middelste huis drinkt
melk
- de Noor bewoont het eerste huis
- hij die Blends rookt, woont naast diegene
die katten houdt
- hij die paarden houdt, woont naast diegene
die Dunhill rookt
- diegene die Blue Master rookt, drinkt bier
- de Duitser rookt Prince
- de Noor woont naast het blauwe huis
- diegene die Blends rookt, heeft een water
drinkende buur.

Tijdens de examenperiode werd er hard gestudeerd, zie onze ijverige Samet en Abdulkadir (die naar het schijnt op Bart Simpson
lijkt!) en hoe aandachtig er naar mevrouw
Benabdessamad geluisterd werd. Kortom: het
was zeer plezant, zelfs tijdens
examenstress! (complimenten voor de plant
trouwens, Samet!)
Af en toe werd er ook voetbal gespeeld om
alle stress “weg te zweten” (belangrijk!).

”We zijn ook nog de laatste dag van de
examens gaan ontstressen in de sauna,
stoombad, bubbelbad en zwembad.” mnr.
Kolkiran
En tot slot nog foto’s van een mini-uitstap
naar Brussel tijdens de vakantie. De eerste
foto is van ’s ochtends vroeg (zie de slaaphoofden!) bij Starbucks, en daarnaast het
afsluitende etentje in Le Nil.

En de FOTO VAN DE MAAND is deze maand
de boksbal met de foto en pet van Nasrallah.

Spreekwoorden uitgelegd!
met dank aan mnr. Erven

Een zaak in de doofpot stoppen

Het wil tussen hen niet boteren

Tot laat in de 18e eeuw was houtskool de
enige brandstof die men gebruikte bij het
smelten van erts en het smeden van ijzer.
Ook in huis speelde ze een belangrijke rol: in
de zomer kookte men vaak op houtskool, en
in de winter hield men er voeten (voetenwarmer), handen (handenwarmer) en bed (bedwarmer) lekker warm mee.
Die houtskool kon men kopen, maar men
kon ze ook zelf bekomen. Als de bakoven
warmgestookt werd om er brood in te bakken werden nadien de gloeiende kolen er uit
gehaald, en in een doofpot gegoten. Zo’n pot,
van gebakken aarde, koper of ook wel ijzer,
had een deksel zodat er geen lucht in kon. Zo
ontstond dan houtskool.
Men stopt dus iets in de doofpot om het te
doven, figuurlijk om over de zaak niet meer
te handelen.

Boteren heeft hier de betekenis van “tot boter worden”.Het kan gebeuren dat men lang
karnt doch zonder resultaat, bijv. wanneer
het te koud is. Dan wil de melk niet boteren.
“Het wil tussen hen niet boteren” zeg je van
twee personen die met elkaar niet goed over
de baan kunnen.

Hij is geschift
Melk is een uitstekend voedsel. Ze kan
evenwel niet lang bewaard worden. Daarom maakt de mens er ondermeer boter en
kaas van. Hoewel men boter van volle melk
kan maken, verkiest men vaak de room als
grondstof. Vroeger liet men de melk in een
melkteil staan en schepte men er na 24 en
36 uur de room af. In de 19e eeuw dacht
de mens de ontromer uit, die het mogelijk
maakte hetzelfde resultaat op enkele minuten te bekomen. Na het ontromen had men
dus room, en ondermelk, die minder waard is
omdat nagenoeg alle vetstoffen er uit zijn.
De zegswijze “hij is geschift” vindt ook zijn
oorsprong in de verdeling tussen room en
ondermelk: figuurlijk betekent het dan: het
beste (= het verstand) is er af, alleen het
lichaam blijft over, dus “hij is niet goed wijs”.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet
Eeuwen werd er op de open haard gekookt.
Pannen en potten werden aan de buitenzijde dan ook zwart. Die buitenzijde werd
doorgaans evenwel niet schoongemaakt
omdat ze na gebruik onmiddellijk weer vuil
werd. Slechts de binnenzijde werd schoongeschuurd. Dat gebeurde vaak met de plant
die paardestaart (Equisetum) heet, en die vrij
ruw is.
“De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”
wordt gezegd wanneer iemand een ander
gebreken verwijt die hij zelf heeft.
Iemand door de mangel halen
De mangel is een toestel om (gewassen)
stoffen glad te persen. Lichte modellen
bestaan uit twee rollen waartussen de stof
gedraaid wordt. Op grotere mangels wordt
de stof om houten cilinders gewonden, waarover een met stenen gevulde kist rolt. Kist en
stenen wegen zo’n 600 kg. “Door de mangel
halen” betekent letterlijk zoveel als onder de
pers zetten, vandaar de figuurlijke betekenis
van “scherp ondervragen”, en verder “bekritiseren”.
Iemand in het gareel houden
Een dier moet ingespannen worden om een
kar of een ploeg voort te trekken. Met een
paard, een ezel of een hond gebeurt dat door
middel van een borsttuig of van een gareel,
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die met het voer- of
werktuig met behulp
van twee strengen
(touwen of kettingen)
verbonden zijn. Wanneer het trekdier ingespannen is, kan het
werken en is het onder
controle. De figuurlijke betekenis van
deze zegswijze is dan
ook duidelijk: iemand
moet onder controle gehouden worden.
Weten hoe de vork aan de steel zit
Een ijzeren vork kan door middel van een
dille, d.i. een holle buis, of door middel van
een angel, d.i. een punt, met de steel verbonden zijn. In het eerste geval steekt de
steel in het werkend deel, in het tweede, is
het omgekeerd.
Weten hoe de vork aan de steel zit, is dus
precies weten hoe de zaken in elkaar steken.
Dat zet geen zoden aan de dijk
Zoden zijn regelmatig afgestoken stukken
van de oppervlakte van grasland. Dankzij de
wortels van dat gras is de samenhang van
zoden vrij groot, zodat ze gebruikt werden
om muren op te trekken, daken te dekken,
dijken te bouwen. Deze uitdrukking betekent
dat de bedoelde handeling weinig voordeel
biedt.

Activiteiten van de meisjesbegeleiding tijdens de vakantie!
Kerstpret met de meisjes van de tweede graad!
Tijdens de kerstvakantie zijn we met de meisjes van de tweede graad en de leerlingcoaches de kerstsfeer gaan opsnuiven
in de stad. Na een gezellige wandeling langs de kraampjes op
de kerstmarkt hebben we genoten van allerlei lekkernijen als
warme wafels, suikerspin, pannenkoeken, suikerappels, oliebollen, ..

Derde graad in Amsterdam en in Uttrecht!
De leerlingen hebben hun examenstress kunnen uitblazen dankzij de
gezellige wandelingen langs de historische grachten van Utrecht en
Amsterdam.

Op de Scheldekaai hebben we de kans gehad om Antwerpen vanuit de lucht te bewonderen dankzij het reuzenrad. Uit
angst lazen sommigen onder ons alle gebedjes die ze uit hun
hoofd kenden, anderen dreigden te kotsen. Na enkele toeren,
eenmaal we het gewend waren, wouden we het reuzenrad niet
meer verlaten.
Na een koude wandeling hebben we de avond afgesloten met
de heerlijke chocoladesoorten van Quertzal Chocoladebar.
Hoewel iedereen iets anders smulde, hield iedereen er dezelfde verrukkelijke smaakbeleving aan over.
Geschreven door Sinem Duysak, Merve Akyil,
Haticeyikübra Köse, Hatice Güclü en Merve Kurtoglu.

Hij zit op zwart zaad
De uitdrukking wil zeggen: “hij is arm, zijn
geld is op”. Ze verwijst naar vogels in een
kooi, die pikken uit hun voer namelijk eerst
de witte korrels uit en laten de zwarte zaadjes vaak liggen.
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Puzzle
Ditmaal een speciale editie met rebussen door 2MW!
met veel dank aan mevr. Pypops!

T= V K=L
H

N

LD+EN

N

L=K

M=V

H=M

Deze rebus is gemaakt door …. onbekend? Er stond helaas
geen naam op! De tekeningetjes zijn schattig :-)

En deze geniale puzzel is gemaakt door Damla Karaca (2MWa), Trek
er lering uit, lieve leerlingen, Damla zegt hier iets heel verstandigs.

-H
-L

ER=T

-N

-K -E

K=V

L=K

STAM+T

L=D D=SV

-V

-D

D=N+T

H=J -K

K

-SP

OO=IE

V

-N

-T

STAM-SL

Deze rebus heeft een woord in de oplossing staan dat helaas niet getekend is. Toch was de uitkomst zo prachtig dat hij wel in de schoolkrant MOEST. Bedankt Wassima Tujgani (2MWb). En wat je zegt, ben
je zelf. :-P

Dit is blijkbaar een populaire rebusoplossing, maar beide waren de
moeite van publicatie waard! Als laatste dus bedankt Rabiya Erdem
(2MWa)!

Vraag het aan klungel

Edibe Basoglu (2 e klas)

Ik voel me niet thuis op school:
Klungel, ik ben een meisje van
13 en zit pas op het middelbaar
en voel mij nog niet thuis op
school. Wat moet ik doen?
Klungel helpt!
Het is normaal dat je je nog onwennig voelt. Troost je, je bent niet de
enige. In jouw klas zitten er misschien wel 20 anderen met een
gelijkaardig gevoel. Probeer er met
iemand over te praten.
Ik leer niet graag: Ik moet soms
heel veel leren, maar ik leer
niet graag. Heb je misschien
een idee zodat ik meer zin krijg
om te leren?

Klungel helpt!
Je vindt leren niet leuk. Dat begrijp
ik. Sommige jongeren vinden leren
prettig en anderen vinden het helemaal niets. Vaak vind je dingen leuk
die je goed kan. Als iets niet goed
lukt, is het niet fijn om te doen.
Het fijne is: leren kan je leren. En
je zal merken : als je dan een toets
moet maken en het lukt, wordt het
allemaal leuker. Hier vind je alvast
wat tips om leren gemakkelijker te
maken
• Leg op je bureau enkel wat je
nodig hebt
• Doe de vervelende vakken eerst
• Geloof in jezelf
• Duid kernwoorden aan met fluostiften
• Ontspan je na de toetsen
• Leer telkens 50 min. En pauzeer
telkens een kwartier.

Wij zijn altijd op zoek naar inzendingen voor de schoolkrant, nieuwe ideeën en suggesties! Mail naar anne.vandelft@lucerna.be of laat
iets op het secretariaat achter. Ook mensen die willen helpen kunnen altijd mailen of zich melden bij mevrouw Van Delft!
22

