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EINDEJAARSREIS –
voorjaarsvakantie
Tijdens de krokusvakantie zijn we met een aantal
leerlingen van het zesde jaar op eindejaarsreis gegaan naar Spanje en Marokko, het waren 6 onvergetelijke dagen.
Eenmaal aangekomen in
Spanje, was het al een heel
ander gevoel om te weten
dat je in het land bent van
de bekendste voetballers
over heel de wereld J
Onze bestemmings-

plaatsen waren; Sevilla,
Tanger,Granada, Toledo,
Cordoba, Madrid.
Op bladzijde 4 kan je er
alles over lezen.

Milieu- en Gezondheidsweek
In de week van 13 februari werd op het Lucernacollege Antwerpen de Milieu- en
Gezondheidsweek georganiseerd, een week waarin vele activiteiten voor alle leerlingen georganiseerd werden. Het doeleinde is, zoals de naam al aangeeft, iedereen meer bewust te maken van enerzijds zaken die van invloed zijn op het milieu
en hoe je zelf een (al dan niet kleine) bijdrage kan leveren aan een betere/schonere wereld; en anderzijds wat gezondheid is, hoe het te handhaven is en wat er
van op invloed is. Zo werden de automaten van frisdrank en snoep voor de hele
week uitgezet en ook werden in de kantine alleen maar gezonde dingen verkocht,
zoals broodjes smos zonder mayonaise en zeker geen chocolade of borek!
Op bladzijde 13 kan je er meer over lezen.

Uitstap “Urania”
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editoriaal
Het begin van een voorwoord is voor
mij heel moeilijk zoals `het begin´ van
alles. Over `het begin´ zijn er altijd
discussies geweest en er zal altijd discussie rond bestaan. Want `het begin´
is vaak iets anders of beter gezegd een
ander perspectief op een probleem of
een gebeurtenis. Dat is ook de reden
waarom dit begin zo raar is. Na zoveel
schoolkranten wilde ik graag een stuk
schrijven over Lucerna, de leerlingen
van Lucerna en ook de leerkrachten
van Lucerna.
Als ik even kijk op onze leuke website
zie ik dat Lucerna opgericht is door
een aantal academici en een aantal
ondernemers. En ook dat Lucerna drie
pijlers heeft waar jullie (leerlingen),
leerkrachten en jullie ouders elk een
onderdeel van zijn. Verder staat een
heleboel tekst over de verwachtingen
en verplichtingen van iedereen, zij het
leerling, leerkracht of ouder. Ik schat
de kans heel klein dat jullie het gelezen
hebben of ooit zullen lezen, maar toch
raad ik het jullie aan.
Als ik er een beetje over nadenk, zijn
jullie heel aangenaam en heel lief.
Daarom houden we zo veel van jullie.
Daarom vinden we het belangrijk dat je
Nederlands spreekt op school, omdat je
dat later, de komende jaren heel hard
nodig hebt. Want we hebben het meegemaakt op school en geloof mij maar
dat het niet uitmaakt of je nou een
Belg bent of een Turk of een Marokkaan. Wij willen dat jullie jullie verhaal
kunnen doen in de toekomst omdat we
in jullie geloven en het volste vertrouwen in jullie hebben. Maar hier en daar
zijn er een aantal dingen misgegaan;
misschien thuis, misschien op school of
misschien elders. Daarom heb ik een
aantal twijfels over jullie. Dat wil zeker
niet zeggen dat ik niet in jullie geloof of
vertrouw, alleen wil ik dat jullie ervan
bewust zijn dat Lucerna er voor jullie is
en voor jullie zal blijven. Als ik erover
nadenk denk ik wel (ook al zien jullie
dat misschien anders) dat we toch ons
best doen voor jullie.
Wij vragen respect niet omdat we
´stoer` willen doen maar omdat je
geen respect zult krijgen als je dat
ook niet toont. De belangrijkste vraag
is wat ik onder respect versta. Antwoord daarop is ook heel duidelijk en

dat waarmaken ook. Als jij naar de les
moet, doe jij dat snel en dat betekent
niet met anderen praten die je over een
uur of twee weer tijdens de pauze zult
zien. Spaar je verhaal daarom voor de
pauze en wees snel bij de klas waar je
les hebt. En sta netjes in een rij en blijf
stil, want je leerkracht zal al daar zijn
of snel bij jullie komen. En dan de klas
binnen jassen en tassen weg en blijf
nog even staan en ga dan zitten als je
toestemming daarvoor krijgt. Volg de
les aandachtig en stel zeker je vragen
als die er zijn. En als jullie klaar zijn,
doe dan weer hetzelfde bij de andere
les. Dit moet toch niet moeilijk zijn
voor een LEERLING. Ik zou anders niet
kunnen beschrijven wat een leerling is.
Jullie leerkrachten zijn ook mensen van
vlees en bloed en hebben ook gevoelens. Zij zijn juist meer geïnteresseerd
in jullie omdat zij voor dit vak hebben
gekozen en voor jullie wat proberen te
doen. Toon daarom respect en wees lief
zoals zij dat doen voor jullie en jullie
ouders. En niet denken dat zij dat eerst
moeten tonen zodat jullie hen kunnen
respecteren, het is juist andersom. Jullie als leerlingen tonen respect en liefde
en dan krijg jij dat binnen een aantal
seconden terug. Want onze leerkrachten houden veel van jullie en vergeten
de slechte daden heel snel. Voor de
rest zijn ze zeker niet heilig, maar ze
verdienen wel enorm veel respect en
liefde. Want zij blijven vrijwillig bij de
huiswerkklassen, de bijlessen enz. en
besteden hiermee hun vrije tijd aan jullie. Het kan dat een leerkracht anders
denkt dan jij, maar het is een beetje
onbeschoft dat heel hard uit te roepen.
In zo`n geval houd jij je in, kom jij je
verhaal vertellen en je leerkracht zal
daar begrip voor hebben. Nu denken
jullie allemaal dat hij/zij dat niet heeft,
maar daar zijn geen redenen voor om
dat te denken.
Jullie moeten allemaal blij zijn met
jullie ouders want ik zie, na zoveel
huisbezoeken, geen redenen om niet
van die mensen te houden. Ik heb het
volle respect voor jullie ouders omdat
zij ons het gunnen om zulke leerlingen
te hebben als jullie. Ik heb hier en daar
wel wat opmerkingen over zaken, maar
weet zelf ook dat ik daaraan weinig
kan doen. De verwachtingen van jullie
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De schoolkrant is ook online
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vind alle nummers die tot nu
toe verschenen!

ouders zijn heel hoog en ik hoop dat
het zo blijft. Zij, net als wij, willen jullie
zien als advocaat, dokter, ingenieur of
leraar. Zo zijn er een heleboel punten
die we met elkaar gemeen hebben en
daarom maken de punten waar we het
niet over eens zijn geen groot probleem.
Het is nog maar het begin bij Lucerna
en door jullie wordt Lucerna sterker
en sterker. Want zoals mijn carrière
afhangt van de jongens, is het succes
van Lucerna afhankelijk van jullie allemaal. Ik hoop dat ik jullie heb geamuseerd en duidelijk ben geweest in hoe,
maar ook waarom ik zo denk. Ik hoop
dat jullie allemaal Lucerna hoger en
hoger brengen door respect en liefde
te tonen voor iedereen, ongeacht het
geloof of ras of afkomst.
Ik houd meer van jullie dan dat anderen van jullie houden…
Ismail Erdogan

Mijn liefste leerkrachtenalbum
Mevr. Benabdessamad

Mevr. Quintens

Mevr. Vos

Mnr. Günal

NAAM

Hannelore Vos

Fatima Zohra Benabdessamad

GEBOORTEDAG

23/04/1988

01 februari 1984

HAARKLEUR

bruin

Donkerbruin

KLEUR ORGEN

bruin

Bruin

STUDIE

taal-en letterkunde Frans, leerkracht secundair

Toegepaste Taalkunde (Engels-Spaans-Arabisch), Master vertalen,

onderwijs Frans geschiedenis - Latijn

Specifieke Lerarenopleiding

HOBBY’S

atletiek (duurloop)

Lezen, films, muziek, cultuur, shoppen…

FAVORIETE FILM /

Ice Age

The Help vond ik echt een goede film. Ik kijk regelmatig naar Glee

LIEVELINGSBOEK

Alle boeken van Marc Levy

History of Love (Nicole Krauss

LIEVELINGSLIED

Alle liedjes van Coldplay

Geen idee, maar ik luister graag naar verschillende genres muziek: pop,

TV-PROGRAMMA

soul, wereldmuziek…
LIEVELINGSVAK

Le français

English. What else…?

LIEVELINGSLEERLING

Alle brave leerlingen

De leerlingen die erin slagen het 6de jaar met succes af te ronden.

IK BEN DOL OP…

Scampi’s met veel look, paprikachips, broodje kip

Chocolade in combinatie met een lekker kopje koffie of Kruidvatsnoep

curry, kipkebab, warme chocolademelk, verse

in combinatie met Coca Cola.

soep, spaghetti, pasta’s, pizza……
IK HEB EEN HEKEL AAN… Stoute kinderen

Mensen die een hekel hebben aan vanalles

DIT SCHOOLJAAR WIL IK…Gewoon een goede leerkracht Frans

Rap afronden om op vakantie te kunnen gaan

zijn.

NAAM

Tineke Quintens

Atilla Gunal

GEBOORTEDAG

27 oktober 1983

Dinsdag

HAARKLEUR

bruin

Zwart

KLEUR ORGEN

bruin-groen

Zwart

STUDIE

Germaanse talen – Engels – Nederlands en
ontwikelingssamenwerking

HOBBY’S

Lezen, lopen, zwemmen, dansen

Voetballen af en toe, films bekijken, reizen, lopen,…

FAVORIETE FILM /

Vranckx – Eternal Sunshine of the Spotless Mind

The Lord of The Rings, The godfather, Gladiator, Braveheart, …

TV-PROGRAMMA
LIEVELINGSBOEK

Friends, the Simpsons, Modern family, NCIS,…
The hound of the Baskervilles, met Sherlock Holmes in de hoofdrol was

Een schitterend gebrek – Arthur Japin

mijn eerste Engelstalige boek die ik moest lezen voor vak Engels en ik
vond het verhaal toen heel meeslepend.
LIEVELINGSLIED

Gotye – Hearts a Mess

Dirty bit – Black eyed peas.

LIEVELINGSVAK

Nederlands! Actua! Engels! Geschiedenis!

Informatica omdat ik dat geef, maar eerlijk gezegd hield ik van PO, LO

LIEVELINGSLEERLING

Te moeilijk om te kiezen… Alle leerlingen die mee

Uit Brussel of Antwerpen? Eigenlijk maakt dat niet zoveel uit, ze zijn

werken om er een aangename les van te maken.

allemaal lievelingen, op een paar uitzonderingen na natuurlijk!

Reizen

Reizen, ik zou alle landen op de wereld eens willen bezoeken.

en Engels.

IK BEN DOL OP…

IK HEB EEN HEKEL AAN… Turks spreken op school

Onrechtvaardigheid!

DIT SCHOOLJAAR WIL IK…Dat alle leerlingen gelukkig en geslaagd zijn! En

Dat alle leerlingen slagen….

wereldvrede!
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Lucerna in the world!
… is nog steeds actief zoals jullie kunnen zien J Groeten uit Parijs,
Praag en Sevilla…

Eindejaarsreis – voorjaarsvakantie
Toen we in Sevilla waren aangekomen
hebben we meteen twee wagens gehuurd, ik moet er zeker niet bij zeggen
dat het twee luxe wagens waren. Dan
zijn we vertrokken richting ons hotel.
Toen we het hotel zagen waren we
sprakeloos, zo mooi was het. Blijkbaar
stond het hotel bekend met zijn ontbijten, wat meteen ook opviel.
De volgende dag zijn we vertrokken
richting Gibraltar, dit is bij de grens
tussen Spanje en Marokko. We moesten de ferryboot nemen om in Tanger
te geraken, enkele onder ons waren
wel al snel zeeziek, maar gelukkig
duurde de rit een half uur. Toen we
in Tanger waren aangekomen was
het niet meteen een verwelkomend
gevoel, wat snel veranderde eenmaal
aangekomen in het hotel. Weer wil ik
er bijzeggen dat we sprakeloos waren
toen we het hotel binnenstapten.
Blijkbaar was het het meest luxe
hotel in heel Tanger, met zicht op zee.
Doorheen de dag zijn we op bezoek
gegaan op de school ‘Nilufer’. Het was
tof om eens een Marokkaanse school
te bezoeken. De leerlingen hadden
een mooie zangshow in elkaar gestoken voor ons, wat we enorm apprecieerden. De directeur van de school
heeft ons een rondleiding door heel de
school gegeven. Na ons schoolbezoek
zijn we dan voor een uur of twee gaan
winkelen en achteraf hebben we dan
een aantal bekende plekken bezocht,

zoals ‘de grot van Hercules’. Na onze
uitstap waren we dan weer te gast op
de school, om daar onze maaltijd te
eten, en het was heerlijk.
Op dag drie zijn we terug met de
ferryboot vertrokken naar Gibraltar,
daar hebben we terug onze wagen
genomen en zijn we richting Granada
vertrokken. In Granada hebben we het
Alhambra-paleis bezocht, echt de moeite waard om te gaan zien, je voelt en
ziet de Arabische invloeden nog steeds
in het paleis terug.
Op dag vier waren we dan weer in
Cordoba. Daar hebben we een moskee bezocht, later werd het hervormd
tot een kerk, maar veel schoot er niet
meer over van de moskee.
In de namiddag van dag vier zijn we
dan vertrokken richting Toledo. Toledo
is een heel apart stadje, gelegen op
een berg, maar er was een heel mooie
en warme sfeer. En natuurlijk was het
winkelen ook heel leuk. In Toledo zijn
we dan drie nonnen tegengekomen,
die blijkbaar vorig jaar voor paus
Benedictus 16de mochten zingen tussen de duizenden andere nonnen. Ze
hebben kort voor ons gezongen, en we
hebben even gesproken met elkaar. Dit
was ook wel een leuke ervaring.
We zijn meteen vanuit Toledo vertrokken richting Madrid want daar gingen
we twee dagen overnachten. Eenmaal
in Madrid aangekomen waren we weer
sprakeloos over het hotel, wat altijd tof
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is, op weg naar ons hotel zijn we voorbij het hotel gegaan waar de Spaanse
nationale ploeg heeft overnacht.J
Overdag zijn we naar de stad gegaan,
om te winkelen. Later in de dag zijn we
dan naar de Stadium van Real Madrid
gegaan. Ondanks dat ik niet een echte
voetbalfan ben, was ik enorm zenuwachtig het was voor ons allemaal een
reusachtig moment. De gevoelens die
we op dat moment hadden, kan ik alleen maar beschrijven als OMG, OMG,
OMG Messi, Nuri Sahin, Mesut ozil,
C. Ronaldo, Kaka, enz. hebben hier
gezeten en gespeeld :p
Er waren enkele meisjes onder ons
die te moe waren om mee te gaan, zij
hebben dan het spectaculaire moeten
missen. Later bleek dat ze een rit zijn
maken met de auto en even naar de
trainingsplaats van Atletico Madrid zijn
gaan bezoeken en ze hebben enkele voetballers gezien onder andere
‘Arda Turan’, maar als je vraagt of ze
er een foto van hebben, is hun antwoord nee!! Want hij had het een diep
gesprek aan telefoon en moest dringend door :p
En uiteindelijk zijn we dan gaan eten
in een heerlijk Turks restaurant, en zo
hebben we onze dag geëindigd.
We raden iedereen aan om zeker en
vast mee te gaan op eindejaarsreis
want een tweede keer zal er niet
komen.
Neem een kijkje naar ons foto’s en
beslis zelf of ik gelijk heb of niet :p

Woord van de maand:

Vet

(een woord met vele
dimensies)

 Zelfstandig naamwoord, gebruikt

om een zeer positief gevoel uit te
drukken,
dus vooral gebruikt om aan te geven
hoe geweldig iets is.

Het concert waar ik gister naar toe ben
gegaan, was vet!
(m.a.w.: het concert was goed)
Je fiets vind ik echt supervet.
(m.a.w.: ik waardeer de kleuren / stijl/
het aanzicht van je vervoermiddel.)

 Bijvoeglijk naamwoord, gebruikt
om extra versterking te geven aan het
zelfstandig naamwoord waarvoor het
geplaatst is.

De les die ik hiervoor had was echt vet
saai!
(m.a.w.: de les heb ik ervaren als zeer,
zeer niet-interessant)
Je haar vind ik vet cool.
(ik vind je haar niet zomaar cool, ik
vind je haar bijzonder te waarderen)

 Bijvoeglijk naamwoord zoals

gebruikt in België, “vettig” betekent
in België dikwijls “vies”, in de zin van
dat een persoon een “viespeuk” is of
als plaagwoord gebruikt tegen iemand,
hier heeft het woord dus een meer
negatieve connotatie dan “vet” zoals in
Nederland, hoewel het dan weer niet
zo negatief bedoeld is als vet in de zin
van “dik” of “verontreinigd” of “niet
mager”
AMAI! dacht ik de eerste keer dat ik dit
iemand tegen iemand anders hoorde
zeggen :)

 Volgens het VAN DALE-woordenboek:
bn, bw; -ter, -st 1. weldoorvoed en daardoor met veel vet (tegenstelling: mager)
Voorbeeld. EEN VET VARKEN 2.
met veel vet toebereid		
Voorbeeld. VET ETEN
3. met vet verontreinigd
4. veel voordeel opleverend
Voorbeeld. EEN VETTE ORDER
5. dik en breed
Voorbeeld. MET VETTE LETTER
6. onaangenaam aandoend; grof
Voorbeeld. EEN VETTE LACH
7. (inform) te gek; gaaf, leuk

8. (inform) erg, zeer
Voorbeeld. VET SAAI
het; o -ten
naam van verschillende stoffen in het planten- en dierenrijk die uit
kool-, water- en zuurstof bestaan

 Volgens het PRISMA-woordenboek:
bn
1. niet mager; met vet; vruchtbaar;
veel voordeel opleverend;
dronken; (van steenkool) met
veel vluchtige stoffen; het vette der
aarde, weelde
o [-ten]
2. uit koolstof en waterstof en zuurstof
bestaande organische stof; in zijn
eigen vet gaar koken, aan
zichzelf overgelaten worden; zijn vet
geven,
geducht de waarheid zeggen;
in het vet hebben, te wachten hebben;
het is
altijd vet in andermans schotel, bij een ander lijkt alles steeds goed
Aangeraden alternatieven om je enthousiasme uit te drukken: toppie,
cool(io), pr8ig, dolletjes, enig, tantoe
spang, dope, chill, flex, relax, nice,
wicked, (boem) lauw, lijp, kicken.

Uitstap “Urania”

Het 6e jaar is op 10 februari op uitstap geweest naar de sterrenwacht “Urania” in Hove. Ze hebben meer geleerd over het
zonnestelsel, de sterren, meteorietstenen, hoe men de ruimte observeert met een telescoop en hoe astronauten leven in
de ruimte. Maar wat vonden de leerlingen er zelf van?
Ik heb heel veel dingen geleerd over
het heelal. Zeker over de zon. Ik wist
niet dat reizen naar een ster zo lang
zou duren. Er bestaan heel veel sterren
waar we bijna niks over weten. De meteorietstenen waren ook een leerzaam
onderwerp Ik denk dat ik een slachtoffer zou kunnen zijn van een meteoriet,
wie weet. Er is ook een kans dat ik een
meteoriet vind en rijk word.
Hatice, 6WET
Ik vond het aangenaam want ik kreeg
geen slaap omdat het interessant was
. Toen we een meteoriet mochten aanraken was het wel spannend omdat het
de 1e keer was. Gelijkaardige uitstappen zou ik altijd willen bijwonen hoewel ik geblesseerd was en met 2 krukken moest komen. Bayram, 6WET
Deze uitstap was aangenaam omdat
we meer info kregen over de plane-

ten. Op school zien we het beperkt en
met afbeeldingen maar bij de uitstap
hebben we echte stenen gezien en dat
maakt het ook leuker. De leerstof is
ook beter te begrijpen want het filmpje
was wel goed gestructureerd en gaf
ons de nodige info. Cihan, 6TAL
De uitstap op zich was wel aangenaam, we hadden een toffe gids; Maar
ik vond het wel spijtig dat we niet
konden kijken naar de zon met de telescoop. En jammer dat het HEEL koud
was. Fatma 6TAL
Heel aangenaam. Voor mij was er na
de film echt een besef van dit leven.
Dat we hoogmoedig zijn op deze
miezerige aarde terwijl we eigenlijk
niet veel voorstellen. Het was erg leuk
omdat te beseffen en een andere kijk
op de wereld te kunnen creëren.
Nassira, 6HW
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Het was zeer aangenaam. Tot hiertoe was dit en onze uitstap naar het
theater “Julius” de enige uistap waar
ik geen slaap kreeg. De video’s waren
zeer duidelijk en interessant. De namaak sterren op de muren creëerden
een mooi effect tijdens het bekijken
van de film. Merve, 6TAL

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 “het openbaar vervoer”.
Het openbaar vervoer is een dienst waar ik, om verschillende redenen, heel weinig gebruik van maak. Er zijn
echter ook redenen, die ik later zal opsommen, om het
openbaar vervoer wel te gebruiken.
Allereerst de belangrijkste reden waarom ik het
openbaar vervoer, en in het bijzonder de bus, zelden
gebruik en dit ook zo veel mogelijk probeer te vermijden.
Sommige van jullie herinneren zich misschien een sportdag, enkele jaren geleden. De heenreis had ik goed doorstaan, maar in de terugreis is het helemaal misgelopen.
Hoe meer de reis vorderde, hoe meer kleuren ik kreeg:
gaande van spierwit naar gifgroen. Dit plotse kameleonfenomeen is zeer eenvoudig te verklaren: voor de heenreis had ik de nodige Touristil1 genomen, maar jammer
genoeg had ik er geen bij me om ook de terugreis zonder
maagproblemen uit te zitten. Ik word dus ziek in de bus.
Daarnaast heb ik de indruk dat ik na een tramrit
altijd ziek word van rondzwervende bacteriën. Ik gruwel
bij het idee van hoeveel mensen de leuningen of knopjes in de tram hebben aangeraakt met hun ongewassen
handen. Het toeval wil dan ook dat ik na elke tramrit een
verkoudheid of keelontsteking voel opkomen. Deze psychosomatische aandoeningen vermijd ik liever en daarom
rijd ik ook heel weinig met de tram.
Tenslotte nog dit: om mijn kinderen met het openbaar vervoer op hun school te krijgen, zouden we om 6u ’s
morgens moeten vertrekken. Daarin hebben noch zij noch
ik zin.
Een aantal goede redenen, voor mij persoonlijk, om bus
en tram niet te nemen. Maar voor jullie, dapperen der
aarde, zijn er evenveel redenen om het openbaar vervoer
toch te gebruiken: jullie zijn geen watjes en worden niet
ziek van wat ziektekiemen in de tram. De rijstijl van
menig buschauffeur stoort jullie magen niet. Daarenboven hebben jullie geen kinderen en hoeven jullie niet om
6u te vertrekken om op tijd op school te arriveren. Maar
bovenal, beste leerlingen, zijn jullie bekommerd om het
milieu: jullie weten dat gebruik maken van het openbaar
vervoer de lucht minder vervuilt dan wanneer we met zijn
allen in een personenauto zouden rijden. En jullie houden
waarschijnlijk ook wel van die eindeloze gesprekken over
koetjes en kalfjes die jullie met je vrienden op de tram of
bus kunnen houden.
Uiteraard zit ik hier met een gewetensprobleem:
ik belast het milieu namelijk enorm. Tenminste als het
school is. Want tijdens het weekend of in de vakantie,
probeer ik me zoveel mogelijk te verplaatsen per fiets of
te voet. Of met de trein, want die vorm van openbaar
vervoer heeft mij sinds mijn kindertijd enorm gecharmeerd. En de trein, dat is toch altijd een beetje reizen.
(Als ik tenminste niet tegen de rijrichting in moet zitten.
;-) )

Ik heb speciaal aan mevr. Verhaegen dit onderwerp
voorgesteld want wat mij betreft is er een dwingende
kwestie die besproken moet worden met betrekking tot
het openbaar vervoer, iets wat mij al heel lang op het hart
ligt, het is een niet te onderschatten probleem in zowel
Nederland als België.
Het gaat hier om het volgende, ik weet dat jullie op het
puntje van jullie stoelen zitten om het te weten te komen:
het neurotische drukken van vrijwel iedereen die als eerste uit de tram/bus/metro wil stappen, ruim voordat het
object van uwer vervoer aan de halte stopt. En bij dezen
moet ik dan eindelijk zeggen: BIJ ELKE UITGANG VAN EEN
OPENBAAR-VERVOER-OBJECT, namelijk OP HET KNOPJE
(waar men op drukt om de deuren te openen) ZELF, ZIT
EEN LAMPJE DAT AANGAAT ALS JE ER OP KAN DRUKKEN,
ALS ER BIJ DE HALTE GEARRIVEERD IS EN ALS OP HET
KNOPJE, en ja, 1x drukken is dan echt genoeg, DRUKKEN ZINVOL IS! De hoofdletters in mijn column verraden
mijn diepgewortelde betrokkenheid en liefde voor het
openbaar vervoer, ik weet het.
Even serieus, is het niet ongelooflijk frustrerend
dat bijna iedereen zo vierkant voor de deuren al ruim voor
de halteklaar gaat staan om uit te stappen (dat is al een
hele irritatie op zich!, WAAROM denk ik dan, WAAROM?
Oke, ik ben weleens bijna te laat geweest met uitstappen,
maar toch, 9 van de 10x vallen die mensen toch bijna op
hun gezicht omdat de tram nog 5835 onverwachte bochten maakt, die toch niet onverwacht zouden moeten zijn
want als je al klaar gaat staan, dan WEET je waar je eruit
gaat, dus ken je het al) en dan, als de halte ook maar een
beetje in zicht is, al begint met op het knopje te drukken?! Is het niet levensgevaarlijk als de deuren dan WEL
open zouden doen en bovendien is het gewoon compleet
zinloos, want het lampje dat aangaat in de tram/bus of
gaat knipperen in de metro is een geniale uitvinding en
bovenal, dat ZIT ER NIET VOOR NIETS!!! Dus schattekes,
lees en leer!
Ik zal maar zwijgen over het feit hoe ik mijn medepassagiers dikwijls teister met eindeloos aanstaren (dat
maakt mensen heel ongemakkelijk, overigens ben ik toch
blind genoeg om dat heel lang vol te houden want mijn
zicht is echt -2 en zonder mijn ogen dicht te knijpen zie ik
bijna niks, stiekem, op afstand, te ijdel voor een bril); een
belachelijke lading parfum in de ochtend waardoor er altijd
wel iemand voor of achter mij bijna stikt van het hoesten
en tot slot keiharde muziek met extra, extra bass. Ik haat
het openbaar vervoer :) (of vooral: ik haat mensen in het
openbaar vervoer. Of mensen.)
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Touristil: medicatie tegen reisziekte

Uitstap naar het Justitiepaleis 3HW/4HW/6HW
Wij, 3, 4 en 6Humane Wetenschappen, zijn op 6 februari op
uitstap gegaan naar het Justitiepaleis in Antwerpen. We zijn
vertrokken met tram 12 tot aan de eindhalte. We konden de
trappen niet gebruiken omdat ze te glad waren dus daarom
namen we de lift.
De gids was een beetje laat dus we hebben gewacht tot ze
arriveerde. Toen ze aankwam, maakten we kennis en zo
begon onze rondleiding. We hebben geleerd welke rechtbanken er zijn en met welke soort zaken men daar terecht
kan. Het gebouw heeft een indrukwekkende architectuur die
ons verbaasde.
Het was jammer dat we geen zitting konden bijwonen
omdat er op dat moment geen plaats vond. Iedereen kan
een zitting bijwonen voor de middag, alleen bij de jeugdrechtbank moet je ouder zijn dan 18. Het was een leuke en
leerrijke uitstap, ik hoop dat mijn medeklasgenoten het er
mee eens zijn :)
Esra Kartal

Hoe teken ik… SPONGEBOB!

door Mihran Topbas (2e klas)

Interview met mevr. Verhaegen Jo
Wie is uw lievelingsleerkracht?
Ik krijg toch geen les van de leerkrachten, dus ik heb geen lievelingsleerkracht =) Anders mezelf =P
Wie vindt u de knapste jongen van
de school?
Ik ga daar geen antwoord op geven,
want ik wil niemand anders kwetsen,
maar iedereen weet het antwoord.
Wat haat u aan de leerlingen?
Dat ze te veel praten, niet in orde met
materiaal en uniform zijn en te weinig
studeren.
Wat is uw lievelingsrecht?
Spaghetti =D
Wie vindt u de vervelendste leerling?
Dan moet je kijken bij antwoord 3.
Waarom heeft u het vak Frans gekozen?
Omdat Frans de mooiste taal van de
wereld. =)
Welke talen spreekt u graag?
Frans natuurlijk =D
Wat is uw lievelingskleur?
Paars, zoals de short.
Welke leerkracht irriteert u?
Geen enkele =D
Van welke klas houdt u het meest?
Van al de 1e klassen =P
Ruveyda Avci, Meryem Azghay,
Merve Kalkan 1TALEN =D
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Enquête

Beste leerlingen, de leerlingenraad
heeft deze enquête opgesteld voor de
schoolkrant. We hebben jullie gevraagd
de vragen eerlijk te beantwoorden, en
hier zijn de uitslagen!
Leerkracht met de...
Interessantste lessen
 MENEER KAYA
 Mevrouw L. Verhaegen
 Meneer Unal / meneer Kolkiran /
meneer Erven
Beste humor
 MENEER ERVEN
 Meneer Kolkiran
 Mevrouw L. Verhaegen
Mooiste outfit
 MENEER KAYA
 Mevrouw Luyckx
 Meneer De Vaal
Ordelijkste klas
 MEVROUW L. VERHAEGEN
 Mevrouw Van Sande
 Mevrouw Benabdessamad
Mooiste glimlach
 MEVROUW LUYCKX
 Meneer Kaya

 Mevrouw L. Verhaegen
Die het beste les kan geven
 MEVROUW L. VERHAEGEN
 Meneer Kaya
 Mevrouw Storms
De slimste leerkracht
 MENEER UNAL
 Meneer Erven
 Meneer De Vaal
De strengste leerkracht
 MENEER ERVEN
 Meneer Ucuran
 Meneer Unal
Moeilijkste testen
 MENEER BEUKELEIRS
 Meneer Unal
 Meneer Erven
Uit deze enquête kunnen we allereerst
concluderen dat mevrouw L. Verhaegen en meneer Erven toch wel het
meest prominent aanwezig zijn voor
onze leerlingen op school (ze worden
allebei wel 5 keer genoemd, terwijl er
maar 9 categorieën zijn, dus een dikke
meerderheidswinst). We kunnen hen
beide, EN meneer Kaya, feliciteren met
elk 2 winsten in een categorie!

Mevrouw Luyckx is verder overduidelijk
de stralende verschijning van de school
:-) En zou meneer Unal als slimste
leerkracht uit de bus komen omdat hij
EN moeilijke vakken geeft, EN daarover blijkbaar overtuigend kan vertellen, EN omdat hij moeilijke testen
geeft, EN ook nog eens streng is? ;-)
Toch moet er opgemerkt worden dat
meneer Erven blijkbaar een zeer
indrukwekkend persoon is in Lucerna
Antwerpen, omdat hij maar les geeft
aan een kleine 30% van de leerlingen en toch zo vaak voorkomt in onze
enquête-uitslagen :) Niet alleen wordt
zijn humor geprezen, ook zijn interessantheid, slimheid en strengheid!
Omdat dit kleine stukje geschreven
is door mevr. Van Delft, wil ik even
opmerken dat blijkbaar de leraressen
goed in staat zijn ordelijke klassen te
hebben! (ik zal zwijgen over het feit
dat er alleen maar leraars staan bij
slimste leerkrachten…) ;-)
Goed gedaan Tahir! Lang leve de leerlingenraad!

Nasreddin Hodja en de olijfolie
Er was eens een jaar waarin de hele
olijfoogst was mislukt. In het vroege
voorjaar hadden hevige hagelstormen
de jonge, tere bloesem kapotgeslagen.
En omdat een ongeluk zelden alleen
komt, was de zomer zeer, zeer droog
geweest. De grond was opengescheurd
en de kluiten aarde waren zo hard als
steen. De grote, blauwgrijze olijfbomen
droegen aan het einde van de zomer
slechts weinig en dan ook nog kleine
vruchten. De persen die de fonkelende
olie uit de vruchten knepen waren snel
opgedroogd.
Het tekort aan olie betekende een
regelrechte ramp. Men gebruikt de olie
niet alleen voor het bakken van vlees,
en het aanmaken van sla, maar ook
voor het vullen van de olielampjes. De
zuivere, lichtgele olie is in zijn natuurlijke, transparante staat uit zichzelf al
lichtgevend; eenmaal ontstoken verspreidt zij zelfs een hemels wit licht.
Het beloofde een donkere winter te

worden. Gelukkig bood de sultan hulp
door de kraan van zijn olievoorraden
een kiertje open te draaien. Iedere
week kwam er een ezel uit de hoofdstad, beladen met twee kruiken vol
olie. Lang vóór hij kwam, stonden de
mensen reeds in een lange rij te wachten. Want vaak bleek dat de kruiken al
leeg waren, als de rij wachtenden nog
over het plein kronkelde.
Ook Hodja stond te wachten in de rij.
Langzaam schoven de mensen naar
voren. Ieder kruikje werd voorzichtig
gevuld met de kostbare olie. Tenslotte
was Hodja aan de beurt.
“Effendi, waar is uw kruikje?” vroeg de
man die de olie verdeelde.
“Ik heb geen kruikje.”
“Maar waar moet ik u dan olie inschenken?”
“Ik heb geen olie nodig,” zei Hodja
tegen de verbaasde man.
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“Dat begrijp ik niet,” zei hij, “waarom
staat u hier dan in de rij?”
“Als ik niet in de rij ga staan, denken
de mensen, dat ik thuis nog voldoende
olie heb. Dan komen ze morgen allemaal bij mij om te lenen.”

Iemand in het zonnetje

Dus, ik (wij) wachten in spanning op
jullie briefjes met namen! Heel veel
groetjes, een leerling(e) uit het eerste
jaar!... Wie weet komen wij ineens
voor jouw neus staan en je verblinden
met een foto en je opzadelen en overladen met

MEVROUW VAN
DELFT!

Wat vindt u ervan dat u in “het
zonnetje” gezet wordt?
Ik vind dat heel lief van je, “leerling(e)
uit het 1e jaar” en natuurlijk hartelijk dank aan mijn mede-historicus,
de enige die erkent dat KOPIES geen
bestaand woord is en dat het correcte
meervoud kopieën is, woehoe. Ik vind
het wel onterecht dat ik in het zonnetje gezet word, ten opzichte van alle
leerkrachten die maar elke dag voor
de klas staan en door jullie leerlingen
helemaal tot waanzin gedreven worden
;-) Bovendien ben ik veel te onaardig
om deze waardering te krijgen en ik
praat te hard en ik heb nooit oplossingen voor alle 29.819 problemen die
dagelijks bij mij neergelegd worden..
Dus ik ben ontroerd :)
Hebt u misschien een idee om de
wereld te verbeteren ofzo?
Ofzo.. Ik ben een erg “ik”-persoon,
ik denk dat veel mensen al een stuk
gelukkiger zouden zijn als ze meer
tevreden zouden zijn, maar ook vooral
meer echt zouden doen wat ze zelf willen, zonder alleen maar te denken aan
de mening van anderen, het is toch het
allerbelangrijkste dat je je goed over
jezelf voelt, hoewel dat iets heel moei-

lijks is om te bereiken. MAAR, mensen zouden ook zeker meer hun best
moeten doen om ook de mensen om
zich heen meer gelukkig te maken, dat
kan al met hele kleine dingen. Pindakaas bijvoorbeeld. En kittens. En een
traktatie bij de McDonalds. Wereldvrede? Gelijke verdeling van alles onder
iedereen? Een echt goede, verbeterde
wereld is een wereld vol gelukkige/tevreden mensen.
Hoe zou u de wereld willen/kunnen verbeteren?
Meer geschiedenis! Ik meen het, een
bepaald bewustzijn en een bepaalde
kennis zouden al zoveel kunnen
veranderen, leren van fouten uit het
verleden of gewoon algemene lering
trekken van je eigen verleden en het
verleden in het algemeen.. Daarnaast
zou iedereen vaker “sorry” of “dankjewel” kunnen zeggen, of gewoon nooit
meer onaardig zijn (en dat komt dan
van mij, een onaardig persoon, maar
ik doe mijn best!) of meer geïnteresseerd zijn in elkaar of om te beginnen
elkaar alleen al accepteren precies
zoals de ander is, of elkaar proberen
te begrijpen, of meer direct/eerlijk
zijn (dat is zoveel makkelijker in elk
opzicht). Als ik erover nadenk, kan ik
me echt druk maken om de vreselijke
dingen die gebeurd zijn en nog steeds
gebeuren, maar ik vraag me dan ook
altijd af: hoe zou IK daar nou ooit iets
aan kunnen doen? Dat is bijna onmogelijk, denk ik, grootheid is maar aan
weinig mensen besteed. Sommige dingen, zoals oorlog, zijn misschien wel
heel menselijk en vreselijk, maar ik
hoop dat het ook naar iets goeds leidt,
uiteindelijk.
Wie zou u in het zonnetje willen
zetten van de leerkrachten en de
leerlingen?
Mevr. J. Verhaegen en Mihran Topbas
(2Latijn) en Eda Nur Duran (1Latijn),
mijn trouwste, meest enthousiaste en
meedenkende, zeer zeer hardwerkende
en zeurbestendige schoolkrantmedestanders vanaf het vroege begin!
En dan een vraag voor mij: waarom heb ik deze “persoon” gekozen
om in het zonnetje te zetten?
Ik vind dat mev. Van Delft één van de
tofste mensen is in onze school, maar
er zijn er wel nog een heleboel die
ik tof vind (zeker de leerkrachten;))!
Ze is echt heel aardig en lief (volgens
haar is dat niet zo, maar dat maakt
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niet uit...). Ze doet echt zoveel voor
iedereen en de hele school!!! Ze staat
altijd klaar als ik weer een idee heb of
iets met haar wil delen!!! ZE IS DUS
ECHT EEN SUPER-GOED-AARDIGMEGA-TOF-AARDIG(dat had ik al eens
gebruikt, hé?)-MEGA-TOF mens (wacht
even! Waarom mens? Maar alien kan
het ook niet zijn, hé?... Oké, dan,
mens is goed...)
En dan zijn er nog zoveel andere dingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MENEER
KOLKIRAN!
Wat vindt u ervan dat u in “het
zonnetje” gezet wordt?
Leuk.
Hebt u misschien een idee om bv.
de wereld te verbeteren of zo?
Dialoog en tolerantie is de oplossing.
Hoe zou u de wereld willen/kunnen verbeteren?
Zo veel mogenlijk leerlingen opvoeden.
Wie zou u in het zonnetje willen
zetten van de leerkrachten en de
leerlingen?
Mnr. Erdogan en Mustafa Konus, leerlingenvertegenwoordiger.
En dan nu een vraag voor mij:
waarom heb ik deze leerkracht
gekozen om in het zonnetje te zetten?
Ik heb deze keer mnr. Kolkiran gekozen omdat hij echt een hele toffe
leerkracht is. Hij is echt grappig! Als
we in de les zitten laat hij ons echt
altijd lachen! Hij is een hele toffe Islam
leerkracht!!!

Brief aan… een CELEBRITY!

Geachte heer Sommers, beste Willy,
Laat me met de deur in huis vallen door te zeggen dat ik geen fan ben van het Vlaamse levenslied. Ik vind de muziek te
carnavalesk en de teksten niet echt getuigen van originaliteit. En dan spreek ik me nog niet uit over de bijhorende optredens of videoclips. De plastieken glimlach en houterige gebaren naar de camera en het hoge hoempapa-gehalte zorgen
ervoor dat het genre bij mij eerder huivering in plaats opwinding teweeg brengt. Al dien ik te zeggen dat ik blij ben deze
brief anoniem thuis te kunnen typen en mijn woorden niet ten berde moet brengen in een lokaal rusthuis. De kans is dan
te groot dat ik achtervolgd of weggehoond word door verschillende ‘viriele’ fans die duidelijk een andere mening zijn toegedaan.
Toch dien ik jou een pluim te geven. Aangezien jij erin geslaagd bent om een lied te schrijven waarvan mijn mondhoeken
omhoog gaan en er een glimlach op mijn gezicht verschijnt. De vraag is natuurlijk in welke mate je dit zelf geschreven
hebt. Ik heb eens een reportage gezien over hoe makkelijk en eenvoudig het Vlaamse levenslied gemaakt wordt door
enkele illustere managers/songwriters. Toch heb ik het volste vertrouwen in jou, mijn beste Willy Sommers. Of mag ik jou
Willy De Gieter noemen, zoals je echt heet. Of is dit enkel toegelaten voor jouw dierbaren? Trouwens, noemt jouw vrouw
je Sommers of De Gieter? Het is een vraag die al dagenlang in mijn hoofd rondspookt met slapeloze nachten tot gevolg.
Maar laat mij focussen op het prachtige lied: laat de zon in je hart. Wist je dat in menig voetbalstadion deze klassieker
door de boksen galmt? Voor de wedstrijd of tijdens de rust, en bij winst van de thuisploeg ook na de wedstrijd, zie je de
lachende gezichten en dansende mensen bij het horen van dit lied. Een doorgewinterde taaie voetbalsupporter bestaande
uit spieren en anabole steroïde hupst van links naar rechts en zingt luidkeels mee alsof hij in de finale van de Voice van
Vlaanderen zit.
Ik daarentegen blijf rustig en geniet van het refrein waarin een grote waarheid schuilt. Daarvoor schrijf ik je en wens ik je
te bedanken. Willy, ik laat de zon in mijn hart, ik geniet van het leven want inderdaad het duurt toch maar even. Hartelijk
bedankt om de samenleving daarop te wijzen!
Vriendelijke groeten
Het leven gaat zo snel voorbij,
Christof de Vaal
dat geldt voor jou maar ook voor mij...
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.

Skolebrød
Mihran Topbas (2e klas)

Hallo, vandaag ga ik jullie een recept geven. Vanaf nu gaan de recepten elke keer uit
een ander land zijn. Deze keer gaat het een recept uit Europa: NOORWEGEN zijn. We
gaan ‘skolebrød’ = gevulde koeken maken.

Ingrediënten voor de koeken:

❉ 125 g boter
❉ 3.5 dl melk
❉ 50 g verse gist
❉ 75 g suiker
❉ ½ theelepel bakpoeder
❉ 550 g bloem

De vanilleroomvulling:

❉ 2.5 dl melk
❉ 2 eetlepels bloem
❉ 2 eetlepels suiker
❉ 1 theelepel vanillesuiker
❉ 1 eierdooier

Afwerking: 2 eetlepels
poedersuiker,water, kokos

Bereidingswijze

 Smelt de boter in een steelpannetje of magnetronoven. Doe de melk in
een grote kom en roer er de gesmolten
boter onder. Breek de gist in kleine
stukjes en los hem op in de melk met
boter
 Meng er de suiker, het bakpoeder
en een lepel bloem door

 Doe lepel per lepel bloem bij het

mengsel en kneed tot je een glad en
rekbaar deeg hebt. Maak een bol van
het deeg en leg die onder een schone
keukenhanddoek. Laat 30min. Rijzen
op een warme plaats
 Kneed het deeg een 2de keer en
verdeel in 2 stukken. Maak van elke
stuk een worst en snijd elke worst in
10 stukken
 Maak bollen van de kleine stukken
deeg
 Bedek een bakplaat met bakpapier.
Leg de bollen op het bakpapier en duw
ze een beetje plat zodat je een halve
bol krijgt. Dek af met keukenhanddoek
en laat nog eens 20 tot 30 minuten
rijzen op een warme plaats
 Maak intussen de vanilleroom. Doe
de melk in een steelpannetje, maar
houd ong. 4 eetlepels apart
 Zeef de bloem in de 4 eetlepels
melk en roer ze er voorzichtig door zodat het mengsel niet klontert. Roer de
10

eierdooier door dit melkbloemmengsel

Verwarm de melk in een steelpan-

netje en roer er de suiker, de vanillesuiker en de melk met bloem en
eierdooier onder. Klop goed met garde
en laat even opkoken tot een dikke
vanillepudding
Maak met een lepel of je vingers
een opening in elke bol en schep er
wat vanillepudding in
Verwarm de oven tot 225°C zet
de bakplaat ong. 15 min. In de oven
de koeken moeten helemaal doorbakken zijn
Haal de koeken uit de oven en
laat ze afkoelen op een rooster
Meng het water met de poedersuiker en bestrijk er de buitenkant van
de koeken mee. Strooi er kokossnippers over
SMAKELIJK!!! (de volgende keer een
gerechtje uit Griekenland!)

Leerlingenbegeleiding
Fatih Sultan Mehmed Han

Ik denk (ik hoop tenminste) dat iedereen Fatih Sultan Mehmed Han kent,
of tenminste weet wat hij allemaal
gedaan heeft en dat hij daardoor een
zeer belangrijke rol had in de geschiedenis. Alhoewel dat hij als barbaar gezien werd door de christenen,
was hij voor de moslims meer dan een
held waard. En aangezien dat hij een
held is voor ons, is het best dat we
hem ook eens bespreken en bestuderen.
Vanaf het begin…
Fatih Sultan Mehmed Han werd op 29
maart 1432 in Edirne geboren. Zijn
vader was de Ottomaanse sultan Sultan Murad II en zijn moeder was Huma
Sultan, waardoor hij ook automatisch
later een Ottomaanse sultan werd.
Fatih Sultan Mehmed Han had mollige
wangen en een gebogen neus, hij was
een gespierde, lange en een sterke
sultan. Hij was in zijn periode een van
de meest heilige personen en kende
wel 7 talen.
Fatih Sultan Mehmed Han werd op zijn
11e jaar de Ottomaanse sultan. Hij
veroverde op zijn 21e Istanboel, en
kreeg zo zijn titel de Veroveraar. Hij
was ook door die verovering dat hij

als de heilige commandant in een van
de hadieten van Profeet Mohammed
(vzmh) voorkwam. Hij was zo’n grote
Ottomaanse Sultan dat hij door de
grootte van zijn bekwaamheid en zijn
genie zijn vrienden en vijanden zijn
macht liet accepteren. Hij was zo’n belangrijke sultan dat hij de Middeleeuwen sloot en de Nieuwe Tijd opende,
zo zegt men.
Hij genoot ervan om geleerden,
dichters en kunstenaars bijeen te brengen en met hen een gesprek te voeren. Over onbekende en interessante
thema’s liet hij een artikel schrijven en
bestudeerde dat daarna. Hij gaf aan
hodja’s, en vooral aan zijn eigen hodja
Aksemseddin, veel aandacht. Hij was
echter kalm en moedig. Fatih was een
unieke commandant en beheerder.
Hij hield superveel van boeken lezen.
Fatih Sultan Mehmed Han las Perzische
en Arabische filosofieboeken. In 1466
liet hij de wereldkaart van Claudius
Ptolemaeus vertalen en liet de namen
op de kaart in het Arabisch schrijven.
Bij wetenschappelijke kwesties maakte
hij geen onderscheid tussen de godsdienst en de gemeenschap van de
wetenschappers en liet hen boeken

De schoolhoroscoop

is een vreselijk slechte gewoonte. Toch lijk je ein-

RAM

delijk de oplossing

De sterren zijn jou niet gunstig gezind deze

je wekker vroeger gezet! Proficiat en respect!

maand, Ram, maar gelukkig ben je niet dommer

schrijven. Omdat hij zeer veel aandacht besteedde aan wetenschap, liet
hij grote geleerden van buitenland
naar Istanboel brengen. Fatih nodigde
de grote Sterrenkundige Ali Kusçu naar
Istanboel. Hij nodigde ook de bekende
schilder Bellini naar Istanboel om een
zelfportret van hem te laten maken.
Hij was een dichter en hij was ook onbevooroordeeld.
Fatih Sultan Mehmed Han regeerde tot
1481 en deed persoonlijk mee aan 25
veldtochten. Hij wist wat hij allemaal
deed. Hij was gelijkmoedig en voerde
al zijn beslissingen uit. Hij was erg
dapper bij de oorlogen.
Jammer genoeg stierf hij door een
ziekte op 3 mei 1481 en werd begraven in Fatih Moskee.
Zo’n belangrijke en een machtige persoon moet volgens mij door iedereen
gekend worden.
Rahime Kübra Bardakçi (3Latijn)

vertellen hebben, het zal je verbazen.

gevonden te hebben: je hebt

BOOGSCHUTTER

WATERMAN
Jeetje zeg, nablijven is niet jouw ding de komende

dan een komkommer. Probeer extra je best te

Goh, ben je nou nog steeds in die broodje- kaas-

weken, toch Waterman? Kom dan ook niet te laat

doen op dinsdagen, want die hebben verrassingen

periode, Boogschutter? Nouja, het is iets voor je

en ga eens wat minder naar het toilet, je haar zit

in petto voor je…

om op terug te vallen: helaas ben je niet overal

toch nooit goed. Alleen op woensdag heb je de

WEEGSCHAAL

de baas, maar je hebt altijd nog je broodje kaas.

perfecte Justin Bieber-look.

Vorige maand ging alles niet zo goed Weegschaal,

Deze kan je troosten in tijden van nood.

MAAGD

maar je komt er wel overheen, de oplossing is

KREEFT

Vissen, het leven is hetzelfde als altijd voor je.

gewoon hoog genoeg springen. Besteed extra aan-

Deze periode kom je een nieuw persoon tegen.

Doe anders eens iets geks, bijvoorbeeld iets instu-

dacht aan je Engels de komende tijd, het is niet

Echter kan je je niet los maken van de vraag:

ren voor de schoolkrant, het zal je leven verrijken!

meer wat het geweest is.

waarom houd ik zo van de kleur roze? Soms blij-

Hopelijk zullen ook deze lente en zomer de vogel-

STIER

ven dingen nou eenmaal in het onzekere, Kreeft,

tjes fluiten. Pas op voor vrijdag in het midden van

De komende tijd word je geteisterd door puisten

laat het los.

het 3e lesuur.

op de vreemdste plekken. Wees maar niet bang,

STEENBOK

VISSEN

echte schoonheid zit van binnen! Geniet deze

Steenbok, NU is het de tijd om goede punten

Aankomende donderdag, 14.03 en 10 seconden

maand wat meer van het 6e lesuur.

te scoren bij mevrouw Van Delft. Doe dus zeker

is JOUW kans Maagd, vergeet dit niet en grijp het

SCHORPIOEN

je best en grijp deze kans! Ze houdt van kat-

moment! De rest van de tijd heb je helaas te ma-

Schorpioen, inmiddels weet je dat niets zeker is in

ten, chips en schoolkrantbijdrages, een beetje

ken veel zeurende mensen, maar de sterren zien

het leven, maar toch kan je de komende maand

daadkracht zal je zeker geen windeieren leggen.

tevens een veelbelovend stukje chocolade voor je

rekenen op je wiskunde. Eindeloos besteed je je

LEEUW

in het verschiet uit de kantine.

tijd aan het maken van je favoriete sommen, deze

Leeuw, deze maand zien de sterren voor jou vele

stellen je tenminste nooit teleur!

mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Komt

TWEELINGEN

het even goed uit dat je op school zit! Sta ervoor

Altijd kom je maar te laat, Tweelingen, dat

open, wie weet wat die leerkrachten je allemaal te
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Lucerna Antwerpen
Dr

. Vampire

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

d
Ik kan niet dansen en mijn vriend danst graag. Ik kan niet naar de
dansschool gaan, maar ik wil het wel leren. Ik wil alleen niet dat mijn
vriend weet dat ik er niks van kan… Wat moet ik nu?
Liefste meisje (dat denk ik toch, want je zegt “vriend” en dan ben je dus een
meisje! Hoop ik toch..), het maakt niet uit of je nu kan dansen of niet, je vriend
moet jou accepteren zoals je bent! En als je wilt leren dansen, kan je dat altijd
wel doen. vraag bijvoorbeeld aan een vriend(in) die goed kan dansen (en die je
echt vertrouwt) of die jou misschien wat kan leren. Dan kunnen jullie afspreken
en dansen. Maar als je dat liever niet wilt, kan je ook thuis naar dansprogramma’s kijken en wie weet, leer je wel een paar dingen… of je kan thuis gewoon
voor een grote spiegel op muziek met je eigen ritme en pasjes dansen. Of je
vertelt je vriend dat je niet kan dansen. Hij zal dat zeker begrijpen! En misschien
leert hij jou dan dansen en kunnen jullie dat samen doen!!! dat zou zeker echt
super-mega romantisch zijn! Nou, heel veel geluk en succes en veel plezier bij
het dansen! ;-)

liefde kunnen die aan mij (dus dr Vampire)
vragen!
Dus kom maar op met jullie vragen! ! !

d
Beste Dr. Vampire. Ik ben een jongen van 1m60 en ik ben verliefd
op een meisje van 1m85. Ik vraag me af of we ooit een stel kunnen zijn,
want samen gaan we er raar uitzien en ik wil niet dat we ons schamen.
Wat vindt u ervan?

Beste jongen (eindelijk iemand die er echt bij schrijft of hij/zij een jongen of een meisje is!), je moet je voor niets of niemand schamen! Iedereen mag zeggen of denken wat hij of zij wil, het belangrijkste is wat jij ervan denkt… je moet je niet
aantrekken van de anderen. Zij hebben hun mening en jij hebt jouw mening, jouw mening is wat echt telt! En de liefde
overwint alles!!! En of ze nu langer of korter dan jij is, maakt dan toch niet veel uit?! Als jullie van elkaar houden is dat
was ik noem ware liefde en als jullie om elkaar geven is dat gewoon het belangrijkste! Ik wens je ontzettend veel sterkte,
geluk en succes toe!
d

Mijn vriend supportert voor Fenerbache en ik voor Besiktas. Kan het ooit wel iets worden tussen ons?

Beste Besiktas-fan, natuurlijk het wat worden tussen jullie! Alleen omdat jullie beiden voor een ander team supporteren,
betekent dat niet dat er geen liefde tussen jullie kan bloeien ;-)
Jullie hebben allebei andere interesses en dat is juist het mooie daaraan, als jullie beiden van dezelfde dingen zouden
houden, zou het niet speciaal zijn (maar wel een beetje saai…). Je moet je er niets van aantrekken! (ik vind wel dat je
vriend voor een hele goede ploeg supportert, maar eerlijk gezegd, besiktas is ook niet slecht ;-) …)
d
Heeeeej, ik ben iemand van de tweede graad. Ik wil zo anoniem mogelijk blijven. Ik ben smooorverliefd op een jongen van 5Latijn-Wetenschappen! Maar, ik ben zo verlegen om het te zeggen aan hem. Elke
keer wanneer hij naar mij kijkt, smelt mijn hart. Ik praat wel af en toe met hem, maar, meestal praten we
over sport en niets anders. Wat moet ik doen?
Beste meisje van de 2de graad (waarschijnlijk ben je een meisje…), je weet echt niet hoe blij ik ben met jouw brief! Vraag
me alleen niet waarom….
oke, laten we teruggaan naar jouw probleem ;-) dus die jongen waar je een oogje op hebt, lijkt me misschien wel een leuke, want als ik het niet verkeerd heb zijn er ook maar 3 jongens in die klas (en het lijken mij ook wel 3 hele toffe jongens)!
je moet wel weten dat ik ontzettend trots op je ben dat je tegen die jongen durft te praten! Goed zo! Dat is al een heel
goed begin ;-) en ik ken ook zeker dat gevoel. Mijn hart smelt (bij wijze van spreken, want in mijn situatie werkt mijn hart
soms niet… soms stopt het gewoon ineens… raar, he?!) ook als “mijn droomprins” naar me kijkt...
maar weetje, als je met hem praat kun je misschien rustig over gaan naar andere zaken …. Probeer misschien over gevoelens te praten met hem en probeer er misschien achter te komen of hij je leuk vindt!
En weet je nog iets? Als je meer advies (en ook wat gedetailleerder) wilt, moet je gewoon naar me mailen! Dr.-vampirehelpt@hotmail.com . dus zeker mailen!
En maak je geen zorgen! Niemand zal erachter komen dat je hebt gemaild… en stuur zeker nog een mail of brief ofzo over
hoe het ging (en gaat)! Ik ga zeker wachten (ik heb toch HEEL VEEL tijd…)! Ik wens je heel veel geluk en succes!

Vragen kunnen schriftelijk achtergelaten worden op het secretariaat of gemaild worden naar anne.vandelft@lucerna.be.
Deze vragen mogen ook verzonnen zijn!
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vanaf 14 jaar

boekenaanraders

door mevr. Pypops

vanaf 12 jaar
Lunia’s moeder is
weg. Ze heeft Lunia
beloofd om terug
te komen maar
ze wil niets meer
te maken hebben
met Lunia’s vader.
Wanneer Lunia op
zoek gaat naar haar moeder, loopt ze
verloren. Ze belandt op een stortplaats
waar ze drie honden ontmoet. Deze
honden zorgen voor haar. Ze brengen
haar eten en kruipen ’s nachts dicht
tegen haar aan zodat ze warm heeft.
Lunia verwildert en gaat meer en meer
leven zoals een hond. Uiteindelijk
vindt Dehlia haar. Dehlia heeft medelijden met Lunia en probeert haar terug
te leren leven zoals een mens. Het
spreekt voor zich dat dit niet gemakkelijk is.
Gerda van Erkel staat bekend als een
zeer goede auteur. Ook met ‘Huilen
naar de maan’ levert ze een meesterwerk af. Het boek is vanuit drie
verschillende personages verteld en
sleept je echt mee in het verhaal.
Geen ontsnappen mogelijk.

Ü

Aline Sax is geboeid door de geschiedenis. In haar boek ‘De gebroken harp’
beschrijft ze de Paasopstand in Dublin
in 1916. Het hoofdpersonage is de
Ierse Brian O’Malley. Zijn vader is vermoord door de Engelsen in een straatconflict. Brian probeert samen met zijn
moeder, zijn zusjes en broertje om te
overleven. Hoewel hij nog maar 18 jaar
is, werkt hij keihard om brood op de
plank te krijgen. Wanneer hem voorgesteld wordt om mee in opstand te
komen tegen de Engelsen, weigert hij
eerst. Maar door een samenloop van
omstandigheden wordt hij toch in het
politieke spel meegesleurd. Wanneer

het geweld echt losbarst, kan hij niet
meer terug. Hij moet, tegen zijn zin,
meevechten.
Aline Sax schreef een zeer aangrijpend
verhaal over de Ierse geschiedenis. Ze
voert je mee in de spiraal van geweld.
Haar boek laat je niet los en je wilt het
in één ruk uitlezen

alle leeftijden
Hou je van grappen? Lach je graag
eens? Dan moet je zeker de stripboeken van Guust Flater lezen. Deze ‘antiheld’ wil voor iedereen goed doen en is
een zeer lief personage. Maar hij is ook
ontzettend lui en doet alles mislukken. Zijn hobby’s zijn experimenteren
en slapen. Zijn collega’s worden soms
helemaal gek van alles wat hij doet.
Maar voor de lezers is het echt lachen
geblazen.
De verhalen van Flater spelen zich
af op de redactie van het weekblad
Robbedoes. Kenners van strips zullen zeker ook Kwabbernoot, de trouwe

vriend van Robbedoes, in de eerste
Flater-strips herkennen. Later wordt
Kwabbernoot vervangen door Pruimpit.
André Franquin is vast de leukste
thuis. Hij is de bedenker van deze
stripreeks.

bepaalde route gevolgd. Wandelen is
immers gezond, evenals frisse lucht en
tussendoor werd er enkele spelletjes
gespeeld. Een goed gemaakte linzensoep stond iedereen op te wachten bij
terugkomst op school!

georganiseerd in het kader van lichamelijke opvoeding), gewonnen door
3ECO/3HW (die allemaal een stappenteller wonnen); voor de klas met de
dikste laag kleren op dikke-truiendag,
waar 2LA/2MWa iedereen wist te
verslaan (en waarvoor elk een mooie
broodtrommel kreeg) en tot slot voor
de algemene winnaar van de Milieuen Gezondheidsquiz, zijnde 1TALEN,
die een gezamenlijke uitstap naar de
cinema hebben gewonnen!

Milieu- en Gezondheidsweek

Naast speciale lessen van aardrijkskunde en natuurwetenschappen/
biologie, heeft allereerst de tweede
graad op een gehele ochtend de omgeving van de school opgeruimd. Niet
alleen werd er zo meer geleerd over
de soorten vuilnis die eigenlijk op onze
straten te vinden zijn, ook is er zo
hopelijk meer besef gecreëerd dat eigenlijk veel minder zwerfvuil zou moeten zijn en dat er altijd iemand is die
het moet opruimen. De derde graad
heeft dezelfde dag een voorproefje
gekregen van een EHBO-opleiding.
Op “dikke-truiendag” was er in de
ochtend een wandeling in de buurt van
Antwerpen-Noord georganiseerd voor
de hele school, per jaar werd er een

Onze Milieu- en Gezondheidsweek
werd afgesloten met allereerst een
gezonde lunch gemaakt door de
leerlingen van het eerste jaar, onder
andere bestaande uit yoghurt met
fruit, bruin vezelrijk brood, rauwkost
en een groentesoep. Vervolgens deed
elke graad een quiz met circa 30 vragen, allemaal natuurlijk betreffende
milieu en gezondheid! Tot slot was er
de prijsuitreiking, voor de sportiefste
klas (een wedstrijd de week eerder al
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We hopen zeker op een minstens even
succesvolle en leuke Milieu- en Gezondheidsweek in 2013 met nog meer
leerrijke en zeker leuke activiteiten :)

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 De meisje
Een etnolect is een taalvariëteit die
oorspronkelijk gesproken wordt door
mensen met een andere etnische achtergrond. Uit onderzoek van het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit blijkt dat Nederlandse etnolecten
op drie vlakken verschillen van het
Standaardnederlands. Ten eerste hoor
je er kenmerken van de oorspronkelijke talen in terug, zoals de Marokkaanse scherpe ‘z’. Daarnaast bevatten ze ook ‘fouten’ die alle volwassen
leerders van het Nederlands als tweede
taal maken. En ten slotte bevatten
etnolecten kenmerken van inheemse
dialecten.
Uit welk van deze drie bronnen
komt ‘de meisje’?
a. Uit de oorspronkelijke moedertaal
b. Uit fouten bij het leren van Nederlands als tweede taal
c. Uit een Nederlands dialect.
d. Uit de overbodigheid van het lidwoord ‘het’
2 Liplezend leren
Baby’s die hun moedertaal leren, luisteren niet alleen heel goed, ze kijken
ook naar de mondbewegingen van hun
ouders. Dat blijkt uit onderzoek dat
Amerikaanse wetenschappers vorige
maand publiceerden. Dit helpt ze te
leren hoe de klanken gevormd worden.
Sommige klanken zijn visueel moeilijk
van elkaar te onderscheiden.
Welk woord-duo is WEL op het gezicht te onderscheiden?
a. kaas - haas
b. meer – weer
c. paard - maart
d. teen – neen
3 Ouder dan de vogels
In veel naslagwerken staat dat de zin
‘Hebban olla uogala …’ uit ongeveer
1100 het oudste geschreven Neder-

lands zou zijn. De volgende dialoog
stamt echter uit 776 en is dus ruim
drie eeuwen ouder:
Forsachistu diabolae. Ec forsacho diabolae.
End allum diobol gelde. End ec forsacho allum diobolgelde.
End allum dioboles uuercum. End ec
forsacho allum diaboles uuercum and
wordum thunaer ende uuoden ende
saxnote ende allum them unholdum
the hira genotas sint.
Waar zou deze tekst in 776 gebruikt zijn?
a. In de kerk
b. In de stadsraad
c. Op het marktplein
d. Op school
4 Rijmelarij
Donderdag 26 januari was het Gedichtendag, het jaarlijkse poëziefeest
in Nederland en Vlaanderen. Er was
veel media-aandacht voor poëzie en er
waren prijzen voor zowel professionele
als amateurdichters. Een goed gedicht
hoeft helemaal niet te rijmen – de
meeste doen dat zelfs niet.
Op welk van de onderstaande
woorden bestaan WEL Nederlandse
rijmwoorden?
a. Burcht
b. Herfst
c. Stolp
d. Wulps
5 Daar zit een luchtje aan!
Het populair-wetenschappelijke Nederlandse tv-programma Labyrint wijdde
in januari een aflevering aan taal. Taalkundigen gingen onder andere in op de
vraag of ons taalvermogen aangeboren
of aangeleerd is. Daarnaast lieten ze
zien hoe ze voor hun onderzoek naar
verre landen reizen met speciale voelen geurenkitjes in hun koffer.
Wat kunnen de wetenschappers
met de geurenkit onderzoeken?
a. Hoe mensen uit verschillende culturen geuren categoriseren
b. Hoe mensen uit verschillende culturen westerse geuren waarderen
c. Welke geuren mensen uit verschillende culturen herkennen
d. Welke geuren mensen uit verschillende culturen lekker vinden
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De antwoorden
1. Uit welk van deze drie bronnen
komt ‘de meisje’?
b. Uit fouten bij het leren van Nederlands als tweede taal.
Als je op latere leeftijd Nederlands
leert, is het erg moeilijk om te weten
wanneer een zelfstandig naamwoord
‘de’ of ‘het’ krijgt. Je moet van elk
woord afzonderlijk leren of het mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is. Op basis
van de vorm of de betekenis is het
meestal niet af te leiden, dus als je het
niet weet, zul je moeten gokken. Ook
tweede en derde generaties nemen
deze ‘fouten’ over in hun etnolect.
2. Welk woord-duo is WEL op het
gezicht te onderscheiden?
b. meer -weer.
Lang niet alle klanken zijn makkelijk
af te lezen aan de stand van de mond.
Een groot deel van de articulatie speelt
zich namelijk af áchter de lippen, en
dus uit het zicht. Ongeveer 25% van
de spraak is direct aan de mond af te
lezen, voor de rest heb je ook de context nodig. De letters ‘m’ en ‘w’ zijn
wel duidelijk zichtbaar te onderscheiden: bij de ‘m’ zet je beide lippen op
elkaar en bij de ‘w’ zet je je onderlip
tegen je boventanden.
3. Waar zou deze tekst in 776 gebruikt zijn?
a. In de kerk.
De tekst uit 776 is een Utrechtse doopbelofte en bestaat uit het afzweren
van heidense (duivelse) praktijken. De
priester las telkens de eerste zin op, en
de bekeerde dopeling antwoordde met
de tweede zin. De moderne vertaling is
als volgt:
‘Verzaak je de duivel? Ik verzaak de
duivel.
En alle duivelsdienst? En ik verzaak
alle duivelsdienst.
En alle werken van de duivel? En ik
verzaak alle duivelswerken en -woorden, Donar en Wodan en Saksnoot en
alle demonen die hun gezellen zijn.’
4. Op welk van de onderstaande
woorden bestaan WEL Nederlandse
rijmwoorden?
a. Burcht.
‘Wurgt’ en ‘gewurgd’, vervoegde vormen van het werkwoord ‘wurgen’,
rijmen op ‘burcht’. Op de andere woorden rijmt geen enkel bestaand Nederlands woord. Dat wil niet zeggen dat
er nooit iemand een creatieve poging
heeft gewaagd. Zo rijmde Marcel Verreck ooit: ‘In de winter en de herfst /
Zijn bejaarden op hun sterfst.’
5. Wat kunnen wetenschappers
met de geurenkit onderzoeken?
a. Hoe mensen uit verschillende culturen geuren categoriseren.
De taalwetenschappers laten mensen
uit verschillende culturen de geuren uit
hun geurenkit benoemen. Zo komen ze
meer te weten over de manier waarop
verschillende talen geuren categoriseren en de invloed die dat heeft op ons
denken. Het blijkt namelijk erg moeilijk
om iets waar te nemen waar je geen
woorden voor hebt. Als je bijvoorbeeld
bekend bent met het vakjargon om
wijnen te beschrijven, is het makkelijker om het verschil tussen een Franse
en een Chileense wijn te proeven.

De kunst der dichten

Elk jaar is het in februari Nationale
Gedichtendag in België, met dit jaar
het thema STROMEN. Hieronder kunt u
een selectie vinden van de producten
van enkele van onze dicht-genieën.
Een deel is geschreven in het kader
van het vak “Actua”, dus waar de actualiteit als centraal onderwerp gekozen
is geweest.
Pukkelpop
Wat begon als een feest, eindigde als
een ramp.
Mensen onverdiend gestorven en mensen gewond.
Ouders en vrienden met veel verdriet,
maar terug komen doen ze niet.
Ze blijven voor altijd in onze gedachten
en komen nooit uit onze harten.
Rabia & Anisa
Economische crisis aan de top
vier miljard mag er bovenop
zeshonderdduizend in de lucht
actieve bevolking krijgt de zucht
België heeft Dexia in handen
Dagen staat het in de kranten.
Yasemin, Nebiye, Mustafa
Warm
heel warm
in zestig jaren
de mensen zijn buiten
Pasen.

Öznur & Enes

6e jaars naar Corelio
1 februari 2012. We gingen met z’n
allen (6de jaar, 9 leerlingen waren
afwezig. Indien ze geen doktersattest hadden, kregen ze een opdracht
die ze moesten maken ) naar Corelio.
Corelio is een onderneming (drukkerij)
die allerlei kranten (o.a. de Standaard,
het Nieuwsblad, Zaman), tijdschriften,
magazines,… drukt.
De uitstap was heel leuk. Maar het
begon afschuwelijk. We waren om 8:10
op school. De poort was op slot. Het
was buiten -9°C en dit komt overeen
met 263 Kelvin. Dus het was zo koud
dat je je lichaamstemperatuur kon
renoveren. We hebben 10 minuten
gewacht op een personeelslid van de
school. Uiteindelijk kwam een leerkracht van de 1ste graad van wie ik
de naam niet weet. Zo begon onze

Dood
eindelijk weg
iedereen is blij
opstand is eindelijk voorbij.
Khaddafi.
Öznur & Enes

rennen ademen en niet sikken fladderen. Als je ook zo wil zijn drink dan
water dan word je zo FIT als een
vvvvvvvvvvvvvvviiiiiiisssssssssssssss.
(+-*/=+::/.?£%*_°0=:;,µù$-)
à:;,µù$-)//// ) woedeeeeeeeeeee ;-)

&&&&Stromen:&&&&&&
door Moena Wuestenbergs
Water stoomt heen en weer…..!!!!!!!!!
Meer en meer en regen valt neer.. zo
komt er meer en meer.
Water stroomt tot een erosie mee.!!!!
Stromen:
Is met water . ! (zwemmen en zwemmen) <3 tot golven neer dalen.{het
water word meer en meer.}
Tot een overstroming … weer!!!!!!!!
& alles gaat weer weg dan hebben we
minder pech .
w@nt het gaat in het riool zwerven.
° heen en weer op en neer. _____
zwemmen zwemmen of van het water
rennen§^^^ pas op het water komt
achter je aan.
Stromen : [ is met water op aarde]
de aarde draait en het water valt niet
want het stroomt zo snel als een debiet.
Er staan soms #### dat de bomen
niet omver vallen want als water
stroomt dan kan je zweven tot mars
water is strong water is alles’’’’’’’’’’’
water is gezond dan moet je wel eens
plassen van veel water word je :_-*
sterk….. in de visbak zijn er vissen
maar het water stroomt niet ze kunnen erin :::;;;,,, zwemmen en niet

1. Stroom
Bloed stroomt
En elektriciteit tintelt
Alles wat je droomt
stroomt

uitstap.
Rond half 10 waren we in Brussel. De
gids was een lieve, brede vrouw en
was ongeveer een meter 65 (165 cm).
De uitstap bestond uit 3 delen. Het
eerste deel was de geschiedenis. We
hebben de eerste kranten gezien van
de jaren 10-20. Het lettertype van toen
was zo klein dat je een vergrootglas
moest hebben om te lezen (sarcastisch
bedoeld). Bij het 2de deel gingen we
naar een ruimte waar redacteurs en
journalisten werkten. Als laatste zijn
we naar de drukkerij zelf gegaan. Daar
was er heel veel lawaai en het stonk er
vreselijk.
Er waren natuurlijk leuke en grappige
momenten. Een ervan is het applaudisseren bij het filmpje waarin de activiteiten van het bedrijf werden voorgesteld. Maar ja, we zijn Turken. Ook al
kijken we naar een klein fragmentje

van een film. Wij applaudisseren bij alles! :) Het grappigste moment was het
hoofdrekenen van mevrouw Demirci.
40.000 maal 4 = 80.000. Maar iedereen kan fouten maken ook al ben je
leerkracht. Het leukste moment was
drinken. Want het was gratis. (Maar er
was geen Ice Tea, enkel Cola, Fanta,
Sprite, Cola Light Lemon, water.)
Dit was onze uitstap …
Talha Yildiz (6e klas)
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2. Stroom is zwart, wit en geel
stroom is weinig en veel
stroom is zuur en zoet
stroom geeft moed.
3. Als er iets in mijn lichaam
meer stroomt dan al het bloed
en andere vloeistof,
dan is dat wel mijn liefde
voor jouw en mijn gedachten die telkens
naar je toe dwalen...
4. mijn lichaam heeft duizenden stromen:
een deel stroomt bloed
een stuk stroomt energie,...
maar al mijn zintuigen die stromen om
jou
5. Het stroomt
Tijdens de les
Woorden van de leerkracht
Voorbij

opinie

Lieve Lucy

Lieve Lucy,
ik zal met de deur in huis vallen: ik ben een enorme sloddervos. Dit levert heel veel problemen op want ik vind nooit
iets terug. ’s Morgens moet ik eerst op zoek gaan naar mijn
uniform, dan vind ik mijn boekentas niet meer terug en om
2 dezelfde schoenen te vinden, kan ik maar best een halfuurtje eerder opstaan. Ook op school levert dit heel veel
problemen op: ik zet mijn zak met L.O.-spullen op de gang,
sla eventjes een praatje met een klasgenootje en wanneer
de bel gaat, vergeet ik die zak natuurlijk. Als we dan het 4e
uur L.O. hebben, vind ik mijn kledij nergens meer terug en
word ik gestraft. Tijdens de andere lessen krijg ik bijna dagelijks minpunten omdat ik mijn materiaal niet bij me heb.
Om nog maar te zwijgen over de nullen die ik tot nu toe verzameld heb omdat ik mijn taken ben vergeten af te geven.
Heb jij geen handige tips om wat meer orde in mijn spullen
(en mijn hoofd) te krijgen?
Ik wacht je antwoord ongeduldig af.
Nick Strugvinder

Interview met mnr. Zorlu!

Beste Nick,

dat je vroeger moet opstaan om alles terug te vinden, is
natuurlijk niet fijn. Misschien kan je ’s avonds alles al klaarleggen, zodat je ’s morgens gewoon je spullen kan pakken
zonder zoeken. Dat is uiteraard geen oplossing voor je slordigheid, want je zal nu ’s avonds alles bij mekaar moeten
sprokkelen.
Het kernwoord van de oplossing voor jou is structuur: leg je
spullen altijd op dezelfde plaats en dan vind je ze daar ook
terug. Bijvoorbeeld je schoenen: die zet je in de gang of in
de schoenenkast als jullie dat thuis hebben. Je schoolmateriaal berg je het best op in een bureau en je boeken op een
boekenrek of in een kast, liefst per vak. Je kan ook – als
je daar de plaats voor hebt – een verdeling maken per dag.
Een vak dat je alleen op maandag hebt, ligt dan altijd bij
maandag. Vakken die je op meerdere dagen hebt, moet je
na elke schooldag op de juiste plaats leggen. Op die manier
is het ’s avonds gemakkelijk om al je boeken in één keer te
kunnen nemen.
Wat je probleem op school betreft, kan ik je maar één goede
raad geven: gebruik je agenda efficiënt en stop je taken
in een apart mapje. Je vindt ze onmiddellijk terug. Een
gouden tip: wacht niet tot de avond voordien om een taak
te maken, maar maak ze op de dag dat de leraar het je mee
heeft gedeeld, zo voorkom je onaangename resultaten en
straf. En je L.O.-kledij: je kan je gymzak misschien vastknopen aan je boekentas of erin steken, tenminste als je
boekentas groot genoeg is.
Zo, Nick, met een klein beetje structuur in je leven, zouden
de dingen al eenvoudiger gaan. Je weet dus wat je moet
doen! Succes!
Lieve groeten,
Lucy

Sommigen kenden hem nog van vorig jaar, anderen zagen hem pas dit schooljaar echt staan, maar mnr. Zorlu was onze
enthousiaste, lieve, altijd etende boekhouder. En opeens, ergens aan het einde van 2011, was hij zomaar verdwenen.. Hier
lezen jullie eindelijk alle antwoorden op de vele vragen waarmee mevr. Van Delft zoals gebruikelijk getergd is geweest..
 Meneer Zorlu, wat is er toch gebeurd, waar bent u zomaar midden in het schooljaar heengegaan?!
Toen de leerkrachten op personeelsreis waren, kreeg ik telefoon van Adjunct-algemeen directeur Mr. Ozbel. Hij vroeg of ik
in hoofdzetel van Lucerna wou werken. En zo begon het verhaal…
 Wat doet u zoal in uw nieuwe job, bevalt het u daar in Brussel?
Wat ik doe, is meestal gevarieerd. Facturen en vervoersonkosten opvolgen, registeren in boekhoudprogramma, ingeven in
Sharepoint. Controle van bijdragen. Dus eigenlijk zelfde opdrachten als in Antwerpen maar nu met meer verantwoordelijkheid. Ik volg tegelijk ook de boekhouding van andere vestigingen. Even tellen… 6 vestigingen, 5 internaten, hoofdzetel.
Dat zijn er dus 12. Soms twijfel ik eens met welke boekhouding ik bezig ben. Het bevalt mij wel in Brussel (geen leerlingen die bij mij komen klagen). Het nadeel is dat ik te lang op de trein zit. Vertrek om 07.15 thuis. Aankomst op school is
09.00u als ik geen vertraging heb natuurlijk.
 Mist u Antwerpen nog weleens? Wie of wat mist u het meeste? En wat absoluut niet? ;-) De leerlingen zagen wel vreselijk veel om u, zeker 6HW, misschien heeft u nog speciale woorden voor hen?
Ik mis Antwerpen wel. Daarmee dat ik af en toe terug naar Antwerpen kom.:)
Wat ik absoluut niet mis. Heel eenvoudig: strafstudietoezicht, nablijvers…
 Hoe bent u eigenlijk ooit op Lucerna terecht gekomen? Waar komt u vandaan? Is boekhouding uw grote
liefde?
Via mijn broer. De leerkracht van Gent. Ik heb Handel gestudeerd. Mijn punten waren heel goed voor boekhouding. Ik kan
zeggen dat ik heel graag boekhouding doe.
Daartegenover was mijn wiskunde echt slecht.
 En tot slot dan maar: in een vorige schoolkrant hebben we kunnen lezen over dat u op zoek was naar een
huis. Is dat inmiddels gelukt? :) En hoe gaat het met uw schattige zoontje, die eveneens in de schoolkrant
heeft mogen schitteren?
Ja, heb nu een huis en het is volledig instapklaar. Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om een gepast huis te vinden. Ofwel te duur ofwel moet er veel aan gerenoveerd worden. Het gaat wel met mijn zoon. Hij gaat naar school. Ik kan zeggen
dat hij heel slim is, maar ook actief. Hij wil voortdurend met iets bezig zijn.
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Malkoçoglu Bali Bey & Armin
En ze leefden nog lang en gelukkig…
Nee nee dit keer gaat mijn verhaal niet
zo lief en schuldloos eindigen. Dit keer
bevat mijn verhaal drama, verdriet,
schuldgevoel, somberheid, verlangen,…
Mijn verhaal gaat over Malkoçoglu Bali
Bey en Armin.
En mijn verhaal begint.
Toen Malkoçoglu Bali Bey na zijn tocht
uit Mohac terugkeerde naar Istanboel,
werd hij verliefd op Armin, die een
Armeense afkomst had. Hij ontmoette
haar voor het eerst op de markt. Malkoçoglu was zo verliefd geworden op
haar dat hij een lange tijd haar achtervolgde. Hij gaf haar een collier die hij
van haar vader, Jashua, gekocht had.
Toen Jashua dit had opgemerkt, verbood hij Malkoçoglu om in de buurt
van Armin te zijn. Alhoewel Jashua
Malkocoglu het verbood, liep Malkoçoglu nog altijd achter zijn liefde
aan. Armin mocht niet meer naar
buiten gaan, ze moest dag en nacht
thuis blijven. Malkoçoglu ging na een
paar dagen naar Jashua om te zeggen dat hij met Armin wilde trouwen.
Jashua wou dit echt niet omdat Malkoçoglu een Moslim was en hij zelf
een Christen was. Hij wou niet dat zijn

Oude klassiekers

The Sound Of Music

Hoewel ik mijn ouders al jaren geleden
volledig zot hebgemaakt door elk
weekend meerdere malen dezelfde
afgrijselijke films te kijken (mijn
voorkeur voor musical-sing-along
betekende immers voortdurend dezelfde liedjes aanhoren voor hen), heb
ik mijn liefde voor bepaalde “klassieke”
(lees: oude) films nog niet verloren en
deze verdient gedeeld te worden met
jullie, lieftallige Lucerna-ers!
Ik begin mijn nieuwe reeks met het
vertellen over de film The Sound of
Music. De Amerikaanse film kwam
uit in 1965 en was gebaseerd op een
Broadway-musical. Het verhaal is
gebaseerd op het leven van Maria Von
Trapp, een Oostenrijkse non die het
klooster in de jaren ’40 verlaat om een
gouvernante te worden bij een rijke
familie, waarvan de moeder recent
overleden is en de zeven kinderen door
de vader (een kapitein bij de marine)
weinig liefdevol opgevoed worden.

dochter met een Moslim trouwde. Om
die reden verlieten Jashua en Armin
(Armin gedwongen door haar vader)
Istanboel. Malkoçoglu en Armin waren
een korte termijn ver van mekaar.
Na die korte termijn keerden Armin en Jashua terug naar Istanboel.
Malkoçoglu Bali Bey had dit gehoord
en ging naar zijn geliefde Armin. Wat
hij toen zag, maakte hem echter niet
tevreden. Armin was dan wel teruggekeerd, maar had de pest gekregen
(een ziekte ook gekend als de Zwarte
Dood).
Malkoçoglu dacht dat ze kon genezen
met zijn ondersteuning, en bleef bij
haar. In de volgende dagen moest Malkoçoglu naar Boudin gaan, maar voor
hij ging kwam hij met een bruidsjurk
naar Armin. Dit keer liet Jashua hen
trouwen, omdat hij een schuldgevoel
had. Ze trouwden. Maar hun blijdschap
duurde niet lang…
De volgende dag al zag Malkoçoglu het
levenloze lichaam van zijn geliefde Armin in het bed liggen. Malkoçoglu was
zwaar vernield…
Jammer genoeg heb ik geen afbeeldingen kunnen vinden hoe Malkoçoglu

The Sound of Music leert
twee lessen: allereerst
wordt de kijker al zingenderwijs geleerd over
muziek en de toonladder, bijvoorbeeld door
middel van het liedje
Do-Re-Mi, waarbij elke
nieuwe regel ook een
noot hoger gezongen dient te worden:
Do – a deer, a female deer
(“doe”);
Re – a drop of golden sun (“ray”);
Mi – a name I call myself (“me”);
Fa(r) – a long way to run;
So(w) – a needle pulling thread
(“sew”);
La – a note to follow so;
Ti – I drink with jam and bread
(“tea”);
Do – and that brings us back to do – o
– o.
Daarnaast wordt er een korte geschiedenisles geleerd in deze film,
omdat het speelt ten tijde van het
begin van de Tweede Wereldoorlog en
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Bali Bey in het echt eruitzag, maar ik
heb wel 2 acteurs die zijn rol moesten
spelen in een film/serie.
Over Armin valt er niet veel te vertellen, omdat er niet veel dingen over
haar werden
verteld in de geschiedenisboeken. Zij
was de dochter van Jashua, Jashua
was een juwelier. Armin beleefde een
grote liefde met Malkoçoglu en stierf
door de Pest.

Malkoçoglu Bali Bey
1495-1548
Sociale status: Hij was de zoon van
Malkoçoglu Yahya Pasa, hij werd de
2de Beylerbeyi (Grand Seigneur) en
werd daarna een Vezir.
de annexatie van Oostenrijk door
Duitsland (Hitler). De kapitein
toont zich een tegenstander
van het naziregime en
een voorstander van een
onafhankelijk Duitsland,
wat ervoor zorgt dat hij en
zijn familie (dan inmiddels
is hij getrouwd met Maria,
wat haar dan een Von
Trapp maakt) Oostenrijk
ontvluchten, al lopend door
de bergen. De grimmige en
gevaarlijke sfeer van die tijd in Europa wordt steeds meer merkbaar en
opgevoerd naarmate de film vordert.
Voor wie houdt van vrolijke liedjes,
overdreven acteren en ouderwetse
kleren (prachtige Tiroolse klederdracht
kinderen!), is deze film zeker een
aanrader! De culturele, historische
en ethische waarde is zelfs officieel
erkend door de Amerikanen (in the
Library of Congress)! :-)
mevr. Van Delft

London diary of Jounna Elarbi (4Wet) 26th and 27th January 2012
We stayed two days and one night in
London. I woke up at 4.30 am and left
through the door an hour later. When
I arrived at Central Station (Antwerp),
it took for about fifteen minutes when
we could get in the train. After three or
four hours we arrived in London.
It was a Thursday morning. The first
thing we did was drop our luggage in
the hotel which was very beautiful. If
I remember it well, we left our bags in
the hotel and then we went to see the
important monuments of London like
the Tower of London and Tower Bridge.
After that, we went to Shakespeare’s
Globe, which is a theatre that has been
reconstructed. Our tour guide gave us
a summary of Shakespeare’s life. A
moment later, we saw students coming on the stage. They were probably
going to perform a Shakespeare’s play.
They were so cute and wore their uniforms with proud. They were like the
opposite of us. After hearing the story,
we went further to see more monuments. During our tour at the London
Eye and Westminster Palaces, we came
across a bunch of street artists. We
took photos with them but, unfortunately, we had to hurry up to see the
other side of London. At 4pm, the teachers gave us an hour and a half to eat
and relax. The Jack-the-Ripper-tour

started at 7pm. I
think it was very
interesting because the guide articulated very well
and used a lot
of humor in the
story. After the
tour, there was
still one activity to
do, but because
we complained a lot about our feet, we
went back to the hotel. I was a little
bit disappointed when I heard that the
people who stayed in the hotel were
complaining about the noise we made,
but that didn’t change my mood; we
were in LONDON!
The second day was so much shorter. After breakfast and going over
the rules, we went immediately to
the British Museum. Normally, I don’t
like museums but this one was quite
interesting. I’ve seen a skeleton of
one of the pharaohs. It was so weird
to see how he laid there in an unusual
position. I’ve also seen the statue of
Amenhotep I and Amenhotep II. There
were a few skeletons that were found
in Jerusalem in the Middle Bronze age.
There was also a plastered skull from
Jericho. Although I don’t know the
history behind it, it was so interesting

5e jaar in Istanbul !
Tijdens de krokusvakantie was ook het 5e jaar op reis,
namelijk naar Istanbul. We hebben ons daar enorm geamuseerd samen met de meisjes van Lucerna Genk (heel toffe
mensen J)
Vier volle dagen hadden we om Istanbul te leren kennen
en natuurlijk om te winkelen J!! Het eten in Istanbul was
heerlijk!!
Hieronder hebben we een groepsfoto met de supertoffe
meisjes van Antwerpen en Genk, en natuurlijk ook de super
lieve leerlingenbegeleiders J Op de achtergrond is de Hagia Sophia te zien. Deze was vroeger een kerk die achteraf
een moskee werd. Door het conflict dat men deze enerzijds
deze een kerk en anderzijds als een moskee wilde hebben
is er besloten om het tot een museum te veranderen. Binnenin zijn er zowel christelijke als islamitische elementen te
vinden. Deze twee elementen bij elkaar vindt men nergens
anders op de wereld dan in ISTANBUL.
We zijn ook bij Sapphire geweest, welke met een hoogte
van 261 meter het op drie na hoogste gebouw van Europa.
Een onvergetelijke herinnering J!!
Made by Öznur
5 humane wetenschappen
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to see a skeleton or an original statue
of a very long time ago. What really
interested me was the Rosetta Stone,
a rock with the first written explanation of the Egyptian hieroglyphs.
It was written in three languages. I
wanted to read what it was about, but
there were too many people blocking
the way to the stone. After the whole
museum experience, the teachers gave
us about three hours to eat and walk
through Oxford Street. The best shop I
came across was Primark. You can buy
everything you want without looking at
the price. It was like heaven on earth!
Shopping was the last activity we did.
After that, we headed back to the hotel
to take our luggage and catch the
train.
I really enjoyed going to London with
my classmates and I hope everyone
enjoyed it as well!

Wat gebeurde er met de schoendozen van de schoendoosactie ???
De voorbije maanden gonsde het van
de geruchten in de gangen van het Lucerna College Antwerpen: “Die dozen?
Die zijn voor niets geweest, ze moesten ons alleen bezig houden tijdens de
democratie week“, “Ze staan bij Mr.
Erdogan stof te verzamelen”, “ Ze zijn
weggegooid door de milieupolitie”, “ Ze
zijn zelfstandig naar Afrika gewandeld”,
“Buitenaardse wezens zijn de school
binnengeslopen en hebben de dozen
ontvoerd” en nog meer wilde verhalen
deden de ronde.
Maar EIGENLIJK gebeurde er dit …
Na talrijke acties voor rampen in het
buitenland, denk maar aan de Somalië actie, werd het tijd dat we ook
als school eens oog hadden voor de
mensen die het hier in België ook niet
gemakkelijk hebben. Daarom werden
de dozen niet naar het buitenland verstuurd maar wel aan een vrijwilligersorganisatie in het Antwerpse gegeven.
De vrijwilligersorganisatie heet CAW
De Terp en ze houden zich bezig met
het verbeteren van het welzijn van de
mens. Nu denken jullie vast: “Wat hebben onze schoendozen daarmee te maken?”. Eigenlijk hebben onze schoendozen iets heel speciaals gedaan…
CAW De Terp heeft een opvanghuis
voor vrouwen en hun kinderen die in
armoede leven en die het slachtoffer
zijn geweest van geweld. Dit opvanghuis is een toevluchtsoord voor vrou-

wen en kinderen die nergens anders
meer terecht kunnen. Deze mensen
hebben al heel veel ellende meegemaakt in hun leven en proberen met
de begeleiding van CAW De Terp hun
leven terug ‘normaal’ te maken.
“Heel interessant maar nu weet ik nog
niet wat er gebeurde met de schoendozen…”
Voor elk kind zijn cadeautjes krijgen
erg leuk maar cadeautjes geven kost
soms veel geld. Voor de kinderen die
terecht komen bij CAW De Terp was
het vaak al heel erg lang geleden dat
ze een cadeautje hadden gekregen
omdat er vroeger geen geld voor was
of omdat niemand echt goed voor hen
zorgde of omdat daar niemand aan
dacht. Hoe zou jij je voelen als je nog
nooit een cadeau had gekregen en
iedereen in je klas al wel?
“Dus die dozen…”
Ongeveer de helft van de schoendozen
zijn tijdens een activiteit rond kerstmis door een loting verdeeld onder
de kinderen die zich op dat moment
in het opvanghuis bevonden. Jammer
genoeg zijn er geen foto’s gemaakt
van deze activiteit om de kinderen en
hun moeders te beschermen maar een
medewerkster van CAW De Terp wist
te vertellen dat de Lucerna schoendozen heel veel kindjes gelukkig hebben
gemaakt.

Citytrip naar Gent

De andere helft van de schoendozen
zijn opgeslagen in het opvanghuis
en zullen worden uitgedeeld aan de
kinderen die in de loop van het jaar
nog naar het opvanghuis gaan. Op die
manier zullen de Lucerna schoendozen
een eerste bewijs zijn voor deze kinderen dat hun leven van dan af aan er
anders gaat uitzien, dat ze veilig zullen
zijn en dat er van dan af aan voor hen
gezorgd zal worden.
“ Dus de schoendozen hebben al iets
heel moois gedaan voor kinderen die
het echt moeilijk hebben en de andere
gaan nog iets moois doen: ze gaan
HOOP geven. Eigenlijk, mogen de leerlingen van Lucerna Antwerpen best wel
trots zijn op de mooie cadeaus die ze
gemaakt hebben en de spullen die ze
ingezameld hebben!”
Voor degenen die zich ook nog afvragen wat er met het geld gebeurde dat
ook voor de Schoendoosactie werd
ingezameld: de 250 EUR is met de
leerkrachten en directie die naar Van
zijn gegaan daar overhandigd samen
met de rest van het ingezamelde geld
voor de slachtoffers van de aardbeving
in Van.
met dank aan mevr. L. Verhaegen
voor dit prachtige schrijven!

toen wij op de trein zaten?
Ps. ps.: wisten jullie dat we heel zot hebben gedaan omdat
toch niemand ons kende daar?

In de krokusvakantie zijn we met de meisjes van de 2e klas
naar Gent geweest samen onze leerlingbegeleiders Fadime
Özkilisli en Ebru Anaz.

Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn tekst en zelf ook
eens een bezoekje aan de stad Gent brengen want het is
het bezoeken wel waard!
Beyza Yilmaz (2Latijn)

Eerst moesten we allemaal verzamelen aan het Centraal
station. Dan moesten we wachten om de trein te nemen.
Ondertussen hebben we natuurlijk een smosje gegeten
van de Panos. Na een reis van ongeveer 40 min. waren we
aangekomen. We stapten direct door naar het meisjesinternaat om te wachten op onze ‘gids’ namelijk: Busra Daldal
van 5HW. Daarna gingen we naar de stad, ondertussen
hebben we natuurlijk lol gemaakt en veel foto’s getrokken.
Natuurlijk hebben we ook het rode kanon gezien. Toen we
aankwamen in de winkelstraat, mochten we ongeveer 2
uurtjes shoppeeen :p Na het shoppen zijn we vertrokken
naar de boottocht. Na de boottocht hebben we een bezoekje gebracht aan het kasteel Gravensteen. Het was daar heel
groot en heel sprookjesachtig.
Na de leuke kasteeltocht hebben we lekker gegeten. We
stapten op de trein en we keerden terug naar huis.
Ps: wisten jullie dat de trein 108 en nog iets per km reed
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Lucerna Kunst- en Cultuurwedstrijd:
de voorrondes!
In het weekend van 28 en 29 januari
hebben op het Lucernacollege Antwerpen de voorrondes plaatsgevonden van
onze Lucerna Kunst- en Cultuurwedstrijd. Deze wedstrijd zijn wij sinds dit
schooljaar begonnen en van elke vestiging zouden er deelnemers meedoen in
de finale, die plaats heeft gevonden op
3 maart (zie volgende pagina).
De categorieën waarin men mee kon
doen waren toneel, muziek, gedicht en
foto. De jury bestaat uit enkele “kunsten cultuurkenners” van de algemene
directie. Elke deelname moest betrekking hebben op de Vlaamse kunst en
cultuur, dus alles moest in het Nederlands of rond België zijn.
Allereerst hebben Sefer Korkmaz, Yigit
Recep Kucuk, Enes Fahri Sert, Ayse
Nur Deveci, Semanur Dogan, Rabia
Kose, Irem Akyil en Wassima Tujgani
(allemaal uit de 2e klas) hun acteertalenten getoond in een toneelstukje
over een leerkracht die geen afscheid
kan nemen van zijn leerlingen uit het
6e leerjaar en daarom alle antwoorden op moeilijke (en heel makkelijke)

vragen fout rekent, zodat
hij zijn leerlingen niet kwijt
zal raken aan het secundair
onderwijs. Het groepje is
begeleid door mevrouw Kurtoglu en was in de tussentijd
uitgegroeid tot een waar
toneelclubje. Volgend jaar
zullen zij dus zeker als echte
Hollywoodacteurs de Kunsten Cultuurwedstrijd winnen,
daar zijn wij van overtuigd!
De muzikale talenten van
Betul Comert, Ahmet Comert, Erva Caglar (1e klas),
Ahmet Kosar, Rabia Erdem
(2e klas), Betul Kosar,
Mucella Bilican en Gamze
Caglar (5e klas) hebben
eveneens allen verbaasd.
Tot slot hebben Ruveyda Avci, Meryem
Azghay (1e klas) en Baraa Abed el Jalil
(2e klas) elk met hun eigen gedicht de
toeschouwers geïmponeerd.
De laatste categorie, foto, werd bewaard tot de finale zelf; dan werden

alle inzendingen getoond en direct een
winnaar gekozen.
Het indrukwekkende orkest, dus in
de categorie muziek, mocht naar de
finale: PROFICIAT daarvoor nog, goed
gedaan!

Kunst- en cultuurwedstrijd Lucernacollege: de f inale!
Ahmet en Betul in het bijzonder, ook een proficiat gegeven
worden aan Samet Bicer, die de vierde plaats wist te behalen in de fotowedstrijd! En ook mag iedereen trots zijn
op de presenteertalenten van meneer De Vaal en mevrouw
Benabdessamad, die alles op leuke wijze aan elkaar gepraat
hebben en ook nog eens een plaatje voor het oog waren!

En de finale in Brussel was inderdaad een groot succes voor
alle aanwezigen en een groot gemis voor iedereen die er
helaas niet heeft bij kunnen zijn. Hoewel zeker elke deelnemer indrukwekkend was met zijn of haar optreden, willen
we in de Antwerpse schoolkrant natuurlijk onze “eigen”
kandidaten meer in het zonnetje zetten!
De avond werd geopend door het Antwerpse orkest, die een
mooi lied ten gehore brachten en meteen iedereen in de
juiste stemming wist te brengen. De opening werd gevolgd
door de gedichtenwedstrijd, welke gestreden werd tussen
een dichttrio uit Brussel en drie individuele dichttalenten
met een zelf geschreven gedicht, allemaal afkomstig uit
Genk of Gent. Het volgende “intermezzo” bestond uit een
toneelstukje door enkele leerlingen uit Genk, waar wij geleerd hebben over het belang van naar school gaan (natuurlijk: succes is niet toevallig!). In de zangfinale schitterden
Ahmet en Betul Kosar met hun prachtige zangstemmen
begeleid door Ahmets gitaarspel, die zijn geëindigd op een
eervolle tweede plaats. Alle kandidaten hebben een Nederlandstalig nummer ten gehore gebracht. Na een toneelspel
van leerlingen uit Genk (alweer, wat een toneeltalenten
daar!) die een soort moderne uitvoering gaven van een deel
van Shakepeare’s Othello, werd de avond afgesloten met
een speciaal uit Turkije overgekomen artiest die verbazingwekkende kunsten kon met zand!
Natuurlijk moet er naast de felicitaties aan ons orkest en
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De 3e jaars zijn tijdens de krokusvakantie naar Luik gegaan, de 4e jaars naar Luxemburg!

Hezarfen
Tijdens de lessen geschiedenis hebben
we ook niet vaak gehad over uitvinders en onderzoekers, maar toch kent
iedereen volgens mij minstens paar
bekende uitvinders en wat ze hebben
uitgevonden. Uitvinders zoals Alessandro Volta (denk aan Volt) die een
soort van batterij had uitgevonden,
Thomas Alva Edison die de gloeilamp
had uitgevonden, John Logie Baird die
de televisie had uitgevonden, Alexander Graham Bell die de telefoon had
uitgevonden of Hans Lippershey die de
telescoop had uitgevonden. Dit keer
ga ik het hebben over een Ottomaanse
uitvinder, namelijk Ahmet Celebi.
Ahmet Celebi leefde in de periode
van het Ottomaanse Rijk en was de
eerste persoon die had gevlogen. Hij
werd in het jaar 1609 in Istanboel
geboren, dus hij leefde in de periode
van de Ottomaanse sultan Murat IV.
Omdat hij thuis over verschillende
onderwerpen experimenten uitvoerde
en omdat hij een diepgaande kennis
had, werd hij door het volk Hezarfen
genoemd (Hezarfen betekent “persoon
die duizenden wetenschappen weet”).
Zoals ik het had gezegd leefde hij in
het periode van Murat IV, waardoor hij
zijn bekende “vlucht/vliegshow” bij de
aanwezigheid van Murat IV deed.
Hezarfen deed constant onderzoeken.
Hij was een dappere en een verstandige persoon. Voor hem was er ook
nog een andere bekende Ottomaanse

uitvinder/onderzoeker, Ismail Cevheri. Hij had vleugels aan zijn armen
gehecht en geprobeerd om te vliegen,
maar toen het hem niet lukte stierf hij
ter plekke.
Hezarfen had het leven van deze
geleerde en waarom vliegen hem niet
lukte onderzocht, en had daarna met
hetzelfde gedachte als Ismail Cevheri
op zijn beurt geprobeerd om te vliegen. Hij ontwikkelde zijn werk om de
luchtstromingen, luchtdruk en hoe
vogels vlogen te onderzoeken.
Ten slotte kwam Hezarfen om zijn historische vlucht te doen naar Okmeydani, Sultan Murat IV was op dat moment
in Sinan Pasa Kösk (=Herenhuis) in
Sarayburnu om de “vlucht/vliegshow”
te bekijken. Hezarfen vloog van de
Galatatoren naar Dogancilar meydani.
Heel het volk en Murat IV had met
afschuw zijn “vlucht/vliegshow” bekeken. Iedereen was verbaasd over deze
“vlucht/vliegshow”.
Door deze wonderlijke en ook moeilijke “vlucht/vliegshow” kreeg Hezarfen
Ahmet Celebi van Murat IV een zak vol
goud. Maar met de gedachte aan een
dergelijk ijverig man, die ook nog kon
vliegen, heeft Murat IV Hezarfen naar
Algerije verbannen. De rest van zijn leven bracht Hezarfen door in Algerije en
stierf in het jaar 1640 (in Algerije). Wie
weet, als hij niet verbannen werd, was
hij misschien wel de persoon geweest
die het vliegtuig had uitgevonden.
Rahime Kübra Bardakçi (3e klas)
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Sultan Murat
1612-1640
Sociale status: 17de sultan van het
Ottomaanse Rijk

Cemile Sen winnares Antwerpen
JUNIOR JOURNALIST

De Junior Journalist-wedstrijd is een
initiatief van het Davidsfonds, een samenwerkingsproject dat zich inzet voor
taal, cultuur en educatie. Elk schooljaar starten de voorrondes in september, waarbij van wel 200 plaatsen in
heel Vlaanderen deelnemers geworven
worden. De doelgroep is elke leerling
van het secundair onderwijs en van het
zesde leerjaar basisonderwijs. Tevens
wordt er elk jaar een THEMA gekozen
waar de deelnemers rond iets mogen
insturen, wat preciesmaakt niet uit:
de fantasie mag de vrije loop gelaten
worden. Het thema van 2012 is “media”, in het bijzonder “nieuwe media”,
alles wat virtueel is dus.
Dinsdag 7 februari het 1e uur, tijdens
een les door mevrouw Pypops, is de
klas van Cemile bezocht door Bert
Kwaspen, lid en vertegenwoordiger
van het Davidsfonds. Hij heeft aan
haar de gewonnen prijs, namelijk een
mooi boekenpakket, uitgereikt, tot
grote trots en plezier van de rest van
de klas. Cemile heeft een verhaal rond
Facebook geschreven, dat hieronder
ook te lezen is. PROFICIAT Cemile, met
deze fantastische prestatie!
Onbekende vriend
De schoolbel ging, ik kon eindelijk naar
huis. Nog 3 maanden te gaan dan ben
ik verlost van deze stomme school.
Je bent je nu zeker aan het afvragen
waarom ik mijn school zo erg haat.
Dan zal ik jullie mijn verhaal vertellen.
Ik ben Charlotte, ik ben 15 jaar oud.
Het was 1 week voor 1 september. Ik
verheugde me zo op de eerste schooldag, ik had al alles klaar staan: de
kleren die ik ging dragen, de tas die
ik ging meenemen, zelfs de pen die ik
ging gebruiken. Ik was geen meisje
dat school haatte. Voor mij had school
maar 1 nadeel en dat was Lorine, dat
meisje heeft echt de pest aan mij, ik
natuurlijk ook aan haar. We kunnen
elkaar niet uitstaan. Maar daar dacht ik
niet aan.
Het was 1 september ik stond al heel
vroeg op. Ik maakte me klaar voor
school. Voor ik vertrok ging ik ffe op
Facebook. ’Morgen school J’ stond er
op alle statussen. Voor de rest waren
er geen meldingen of berichten. Het
was al 7u40, ik moest vertrekken.
Daar zat ik dan in 3 wetenschappen.
Ik had een brede glimlach op mijn

gezicht, maar dat
veranderde opeens.
Lorine kwam langs,
haar veters van haar
nieuwe, heel dure
schoenen waren los.
Per ongeluk stapte ik
er op, geen minuut
later lag ze op de
grond. Heel de klas
lachte behalve ik,
want ik wist dat
Lorine wraak zou
nemen ook al was
het een ongeluk. Ze
stond weer op en
deed alsof er niks
was gebeurd. Ze
stond naast me en
fluisterde zachtjes : “Daar ga je spijt
van krijgen.” Meteen daarna vertrok ze
en nam haar plaats in de klas.
De eerste schooldag zat erop. Toen ik
thuis kwam, zat ik direct achter mijn
laptop. Ik logde in op Facebook en zag
dat ik 1 vriendschapsverzoek had. Hat
was een jongen, iemand die ik niet
kende. We hadden wel gemeenschappelijke vrienden van school. Ik accepteerde het verzoek ook al kende ik
hem niet. Het was zeker wel iemand
van school. Nog geen minuut later
kreeg ik een bericht van hem. Hij zei:
“Hallo hoe gaat het?” Ik antwoorde:
“Goed en met jou?” Hij zei: “Ook
goed.”
En zo ging ons gesprek verder, hij antwoordde altijd heel lief. Een week later
besloot ik om naar zijn foto’s te kijken,
hij was eigenlijk best knap. Een maand
later werd ik stapelverliefd op hem.
Ik hoopte hij ook op mij. Ik vertelde
niemand over hem, alleen mijn beste
vriendin wist het.
Gedurende die hele maand nam Lorine
noch steeds geen wraak. Ze was zeker
vergeten dan ik haar liet vallen. De
school was uit en ik wou zo snel mogelijk op Facebook gaan om te kijken
of hij online was .Ik logde in en zag
dat hij er was. Hij begon het gesprek,
maar niet met een hello of hey maar
hij begon met: “Wil je eens een keertje
afspreken?” Ik antwoordde meteen
:”Ja.” Hij antwoordde terug : “Ok,
morgen om 16u bij het park in Middelheim.” “Ok,” stuurde ik. En hij logde
weer uit. Ik was zo blij, nu kon ik hem
in het echt zien.
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De volgende dag maakte ik me klaar
om naar het park te gaan. Ik deed
een schattige outfit aan ,een beetje
mascara en een lichte parfum op. Ik
kwam aan bij de afgesproken plek.
Hij was er nog niet. Na 7min. wachten
zag ik dat de leerlingen van mijn klas
te voorschijn kwamen. Ze lachten zich
allemaal een breuk. Als laatste kwam
Lorine met een grijns op haar gezicht.
Ze zei: “Ik zei toch dat je er spijt van
zou krijgen.”
Met tranen in mijn ogen liep ik naar
huis. Ik was nog nooit zo vernederd
geweest. Al die tijd was het Lorine die
met me praatte op Facebook. Eenmaal
thuis verwijderde ik mijn Facebook en
ik zal het nooit meer open doen.
Volgend jaar verander ik van school,
dan neem ik een nieuwe start. Daarom
wil ik zo graag weg van deze school.
O,en nog een klein advies. Voeg nooit
mensen toe die je niet kent, je weet
maar nooit wat er kan gebeuren.
ANTWOORDEN QUIZ PAG 26










Afrika
12
7
8
Bamboe
Slikken
Aërofobie
Gebruiken zuurstof
Zig-zag

FRANSE GEDICHTJES !
Les élèves de 3 EH et 4 EH étaient dans un état amoureux. Ils ont écrit des poèmes ou des lettres d’amour.
Fais attention! Les lettres d’amour sont fictives, donc il ne faut rien s’imaginer! Est-ce que tu trouves les couples fictifs et est-ce que tu comprends le contenu? Succès!
Cher amour,
Si tu me quittes chérie, laisse un peu
Si tu veux savoir combien je t’aime, tu
Je pense à toi tous les jours
de morphine devant ma porte parce
dois attraper les gouttes de la pluie.
Chéri, je t’aime et je suis folle de toi
que j’aurai besoin beaucoup de médiLe nombre des gouttes que tu ne peux
Quand je vois dans tes yeux
cation pour réaliser ce que nous avions
pas attraper est la grandeur de mon
Je deviens folle de toi
et ce que nous n’avons plus mainteamour pour toi, mon chéri <3 <3 <3
Je souhaite que la vie te rend heureux
nant.
Je souhaite que tu réalises tous tes
Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime
rêves
Ecrit par Bruno Mars, traduit par des
J’aime l’homme le plus marrant
Tu es mon amour et ma vie
élèves…		
Destination inconnue
J’aime le ‘’le Turkish’’ homme (emir)
Je t’aime mon cher homme… Bisous xxx
Tu m’aimes, tu m’aimes, tu m’aimes
Sofie est son beau nom , je t’aime
met dank aan mevr. Luyckx
Tu aimes la femme la plus marrant
jusqu’à la mort
J’aime le meilleur homme
Obélix aime Astérix, cet amour est
Tu aimes la femme de déchets
rien comparé avec notre amour
Fleurisser est ce que notre amour fait J’aime l’homme le plus riche
Tu aimes la plus belle femme
Ich liebe dich, c’est ce que je sais
Et la fin de mes phrases est ‘je t’aime ‘ Tu aimes la femme la plus pauvre
(feriha)
Tu m’aimes ma petite femme (littéralement)

Finale Wiskundequiz
Ondanks de vrieskou en het ietwat
kerstachtige weer ging op zaterdag 4
februari wederom in vol enthousiasme
de finale van de Wiskundequiz 2012
door! Gelukkig zijn de kandidaten ook
goed op tijd en dik ingepakt, met bijbehorend gezelschap van de ouders en
hier en daar een broertje en een zusje,
aangekomen op het Lucernacollege
Antwerpen.
Terwijl de leerlingen, zo’n honderdtal
dat overgebleven was na de voorrondes in alle vestigingen en dus
komend uit alle hoeken van de provincie, zwoegden in onze conferentiezaal
op de vierde verdieping, was er door
het personeel ook het een en ander
geregeld om deze keer de ouders meer
bezig te houden terwijl ze in spanning wachtten. Zo was er een ouderparcours geregeld langs verschillende
lokalen, waarbij ze verschillende weetjes over het Lucernacollege te weten
konden komen, zoals:

v meer dan 80% van onze leerlingen
is van de Belgische nationaliteit

v de gemiddelde leeftijd van het personeel is 29 jaar

v meer dan 95% van

onze voormalig leerlingen studeert verder in de
hogeschool of universiteit
v een aantal keuzevakken op onze school
aangeboden is: robotica,
Olympiades (in wiskunde, wetenschappen),
leesuur, Spaans, SOWO
v Lucerna betekent
lichtbron
v en natuurlijk dat onze
slogan en basisprincipe
is: SUCCES IS NIET
TOEVALLIG!
Ook voor de leerlingen, als zij klaar
waren met hun Wiskundequiz, waren
er verschillende puzzels en spelletjes
gemaakt in het kader van verschillende
vakken, zoals rebussen voor Nederlands, “raadplaatjes” voor geschiedenis, een kijkje op hoe Latijn nog steeds
doorleeft in onze taal, memory en
speeldoolhoven voor Engels en wat
wiskundige raadsels voor degenen die
er nog geen genoeg van hadden. De
honger kon gestild worden met het
eten dat door de leerkrachten zelfge-
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maakt en van huis meegenomen was.
Een speciale dank aan SAMET BICER,
een enthousiaste fotograaf uit onze
klas 5Economie-Wetenschappen, voor
het nemen van de foto’s op deze zaterdag!

u

Een pagina uit de geschiedenis (door mnr. Erven)

De Spaanse smeltkroes
De Moors-Christelijke
samenleving in gevaar?
In Al-Andaloes, zoals de Moren het
moslim deel van Hispaniën noemen,
doet zich de laatste tijd iets vreemds
voor. Onder invloed van een zekere
Eulogus, zoeken nu en dan enkele
Mozaraben (Spaanse christenen onder
moslimgezag) vrijwillig de marteldood.
Ze uiten in het openbaar beledigingen
tegenover de Profeet en de islam. De
emir en de overheid passen de wettige straffen toe, maar schijnen in een
lastige situatie te verkeren, het vreedzame samenleven van de ingeweken
Arabieren en Berbers, de muzulmaans
geworden Spanjaarden en de massa
van christelijk gebleven Spanjaarden,
is één van hun hoofdbekommernissen
en zezouden dit niet graag in gevaar
gebracht zien. Dit sporadisch uitdagen
wordt door de meesten ten zeerste afgekeurd. Men moet hierin geen verzet
zien tegen het politiek gezag, maar
eerder een reactie van het christelijk
gevoel tegen de nieuwe, mohammedaanse, levensvormen, vreemd aan
de Spaanse traditie en die toch een
aantrekkingskracht uitoefenen. Maar
we herhalen het, deze gevallen blijven
zeer zeldzaam. Want geleidelijk verenigt de mohammedaanse oosterse
beschaving door taal en gewoontes de

Veiligste landen wanneer er oorlog komt

Top 10 door Mihran Topbas (2e klas)

10. Zwitserland

5. Finland

9. Costa Rica

4. Tuvalu

Lelijkste dieren
10. Stermol

8. Papua Nieuw Guinea

9. Matamata

3. IJsland

verschillende bevolkingselementen,
waar over de emir van Cordoba heerst.
Langzamerhand wordt het Arabisch,
eerst alleen de taal van de invallers, nu
ook algemeen gesproken. De mohammedaanse Spanjaarden behouden hun
Romaanse taal, die nog binnenshuis en
door de vrouwen in gebruik blijft
door onze reporter terplaatse
Wrudolf Franxs
WEST-EUROPA

blijft ten achter
Zo pas werd bekend gemaakt, dat de
drie grootste steden ter wereld zijn:
Tsj’ang-an in China, Bagdad en Byzantium. Wat is er veel veranderd sinds
de tijd dat Augustus te Rome keizer
was!
MODERNISEER uw interieur
En
SLAAP
IN EEN BED
maar…..		
kom eerst vergelijken en kiezen bij
de
REX MATELARUM
te vinden in elke grote civitas

Eerste steenlegging
van de grote moskee
emiraat van Cordoba
Gisteren heeft Abd ar-Rahman I de
eerste steen gelegd van de nieuwe
moskee, die het eerste monument
van de islamkunst in Spanje moet
worden. De zaal zal 11 beuken tellen en de koer, over de hele breedte
van het gebouw, is bijna even groot
als de bidplaats zelf. Deze bouw is
de getuige van de voorspoed van
het emiraat de Omajaden, Door zijn
irrigatiesysteem bekomt men in het
gezegende al-Andaloes drie oogsten
per jaar, De Arabieren hebben er de
cultuur ingevoerd van de volgende
producten: rijst, moerbei, palm- en
bananenboom, suikerriet, asperge,
abrikoos,katoen,jasmijn. De verlaten Romeinse mijnen werden terug
uitgebaat, men vist parels en koraal
langs de kusten. Stilaan begint zich de
faam te verspreiden van lederwerk uit
Cordoba en de zwaarden uit Toledo.
De Joden en Moren voeren olie, suiker,
grijze amber, rotskristal, robijnen,
mercuur, solfer, saffraan… uit naar de
havens van Afrika en de Levant.
De eindredactie in Rome is niet verantwoordelijk voor vervorming van de
werkelijkheid door onze reporters ter
plaatse

7. Canada 6. Seychellen

2. Bhutan

1. Nieuw Zeeland

8. Vampier vleermuis 7. Neusaap 6. Knobbelzwijn

5. Mexicaanse gravende kikker 4. Hozemond 3. Fruitvlieg

2. Kalkoengier 1. Blobvis

Uitslag van de ouderfoto-wedstrijd uit editie 5
Dieren die het langst leven
10.Geoduck–160j 9.Tuatara–200j 8.Rode zee-egel–200j 7.Groenlandse walvis–211j 6.Koi–226j

5.Lamellibrachia–250 j 4.Landschildpad–250j 3.Mossel–400j 2.Spons-1550j 1.Kwal–oneindig

 Van Sande
 Van Delft
 Verhaegen J.
 Storms
 Beukeleirs
 Kolkiran
 Bessemans
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Wist-je-datjes en mopjes
v
v

Wist je dat…
v De grauwe pijlstormvogel per jaar meer dan 65.000km
aflegt?
v Er een vierkante meloen bestaat?
v Mieren hun stappen tellen?
v Er een slang is die van kleur kan veranderen?
v Bij zeepaarden de mannetjes zwanger worden?
v De kleinste vis ter wereld nog geen 8 mm is?
v Je maar door 1 neusgat tegelijk ademt?
v Levende kreeften niet rood, maar blauw zijn?
v Muizen kunnen zingen?
v Er aardwormen zijn die meters lang kunnen worden?
v Een octopus 3 harten heeft?
v Ratten kunnen lachen?
v Er octopussen zijn die op 2 benen kunnen wandelen?
v Een salamander een afgesneden staart en zelfs delen
van zijn hart kan herstellen?
v Tandenpoetsen goed is voor hartkwalen?
v De sterneusmol de snelste roofdier ter wereld is?
v Je dikker wordt van slaapgebrek?
v Er een mier is die mensen kan doden?
v Het beter is om je neus op te halen dan te snuiten?
v Een sidderaal een spanning van 600V kan opwekken?
v Het vogelbekdier en de mierenegel de enige zoogdieren
zijn die eieren leggen?
v Nederlanders gemiddeld de langste mensen ter wereld
zijn?
v De grootste diamant zo groot is als een halve man?
v Mensen in Florida iedereen dood mogen schieten die hen
op straat bedreigt?
v Er eind 19e eeuw iemand was met 3 benen die hij alle 3
ook kon gebruiken?

De tulp oorspronkelijk uit Turkije komt?
Het ‘peace-teken’ dat in de jaren ’60 zoveel gebruikt is
van oorsprong een teken voor de dood is?
Jantje: “Meester, zou het een belediging zijn mocht ik u een
ezel noemen?”
Meester: “Dat is zeer zeker een belediging!”
Jantje: “Maar wat als ik ‘Meneer’ zeg tegen een ezel?”
Meester: “Dat is geen belediging.”
Jantje: “OK, ‘Meneer’!”
Meester is jarig. Hij vraagt aan de kinderen: “Raad eens
hoe oud ik geworden ben.” Zegt Jantje: 58. Mis. Zegt Marietje: 49. Ook mis. Zegt Pietje: 35. Weer mis. Komt Richie.
“Meester, u bent 42 geworden.” “Goed zo, m’n jongen. Hoe
heb je dat zo goed geraden?” “Nou meester, dat zit zo: mijn
broer is 21 en da’s een halve idioot.”
Jantje heeft een nieuwe fiets gekregen van zijn moeder. Als
een gek fietst hij door de straten. Even later rijdt hij voorbij
zijn moeder en zegt: “KIJK MAMA, ZONDER HANDEN.” Met
losse handen scheurt hij langs zijn moeder. Later gebeurt
hetzelfde,”KIJK MAMA ZONDER HANDEN”, terwijl hij als
een gek voorbij zijn moeder fiets. Een half uurtje later ziet
Jantjes moeder Jantje rustig rijden waarop Jantje zegt,”kijk
mama, zonder tanden”.
Jantje loopt langs het huis van zijn buurman en spuugt
tegen het raam. De buurman komt kwaad naar buiten en
vraagt “Wat zou jou moeder zeggen als ik bij jullie tegen
het raam spuug?” Jantje antwoordt “Dat zou ze heel knap
vinden, wij wonen op de vijfde verdieping!”
Mihran Topbas (2e klas)

Inschrijvingen 2012-2013 - Opendeurdag 4 Februari
iedereen individuele en toegespitste aandacht te geven, wat
in onze relatief kleine school ook gemakkelijker is. Iedereen op Lucerna doet zijn of haar uiterste best om te leven
volgens het idee dat succes niet toevallig is!

Na de finale van de Wiskundequiz heeft het Lucernacollege
Antwerpen ook haar deuren open gedaan afgelopen zaterdag, voor iedereen die eens een kijkje wilde nemen binnen
onze school en interesse had in een voorinschrijving. Naast
een korte kennismaking met enkele van de door ons aangeboden vakken door middel van spelletjes, hebben wij bij
elke opendeurdag een informatiehokje beschikbaar waar
alle vragen beantwoord worden en foldertjes beschikbaar
zijn over bijvoorbeeld het aantal uren les en de aangeboden richtingen. Ook zijn er zoals gebruikelijk enthousiaste
leerkracht-rondleiders aanwezig geweest en heeft de I-padklas ook de aandacht getrokken.

In principe verwachten wij nog een opendeurdag te organiseren voor het einde van dit schooljaar, maar men is altijd
welkom om tijdens de schooluren (tussen 09.00 en 16.00)
langs te komen om een formulier in te vullen, of eventueel per email of post toegestuurd te krijgen. Dit hoeft niet
alleen te gelden voor leerlingen die bijna gedaan zijn met
de basisschool, maar ook voor degenen die hun secundaire
opleiding voort willen doen op het Lucernacollege. Er kan
altijd gebeld worden naar 03 677 15 61 of gemaild worden
naar secretariaat.antwerpen@lucernacollege.be .

Een van de belangrijkste redenen voor de opendeurdag
was, naast dat wij altijd graag onze school laten zien, is het
feit dat DE VOORINSCHRIJVINGEN voor 2012-2013
BEGONNEN ZIJN! Hoewel er reeds een aantal voorinschrijvingen gedaan is tijdens deze opendeurdag, kan je familie
of vrienden bij interesse voor het volgende schooljaar altijd
contact opnemen met ons. Vooral in de 1e graad is er extra
aandacht voor huiswerkbegeleiding, maar er is bij ons altijd
de mogelijkheid tot bijlessen en extra ondersteuning bij
moeite met vakken. We hechten veel waarde aan de talenten van elke individuele leerling en zullen dan ook proberen

Tabletklas
Nieuw
in het schooljaar

2012-2013

www.lucerna.be
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INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen voor het schooljaar 2012 - 2013 zijn begonnen.
1ste graad ASO

2de graad ASO

3de graad ASO
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Wiskundige raadsels

agenda

m

Jommeke gaat in bad en hij kijkt hoelang het duurt voorale
vullen 9 minuten duurt.
Wiskundige raadsels

Activiteitenkalender
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag

Quiz

2 april – vrijdag 13 april
3 april – zaterdag 7 april
19 april
23 april – vrijdag 27 april
27 april
8 mei
15 mei
17 mei – zaterdag 19 mei
1 juni
13 – dinsdag 26 juni
30 juni
1 juli – zondag 15 juli

Nadat hij zijnJommeke
bad genomen
laat
hethoewater lopen. N
Paasvakantie
gaat in heeft
bad en
hij hij
kijkt
Studiekamp 3e graad
lang het duurt vooraleer het bad vol is.
Sportdag 1e graad
Hij merkt dat een bad vullen 9 minuten
Nadien gaatduurt.
professor Gobelijn in bad en hij laat zijn bad v
Cultuurweek
Uitstap 2e jaars naar Xanten
Nadat
hijin
zijn
bad genomen
heeft toe
laatte draaien t
hij er in zitten.
Maar
plaats
van de kraan
Uitstap 5e jaars naar Westhoek
hij het water lopen. Na 6 minuten is
Sportdag 2e en 3e graad terug leegt loopt.
het bad leeg.
Studiekamp 1e en 2e graad
Nadien gaat professor Gobelijn in bad
Rapporten DW4
en hij laat zijn bad vollopen. Wanneer
Na hoeveel minuten
is het
badhijvan
professor
Eindexamens
het bad vol
is gaat
er in
zitten. Gobelijn leeg
Proclamaties
Maar in plaats van de kraan toe te
Taalkamp
draaien trekt hij de stop uit het bad
zodat dit terug leegt loopt.
Na hoeveel minuten is het bad van
professor Gobelijn leeg?
Spelregels
met dank aan mnr. Dufraing!
Spelregels
In elk vierkantje

 Welk continent heeft het grootst aantal landen onder zich?

……………………………………………………………………………………………
Hoeveel
mensen zijn er reeds op de maan geweest?

……………………………………………………………………………………………
 Hoe lang duurt het voor nicotine je hersenen bereikt?
……………………………………………………………………………………………
Hoeveel
ogen heeft een schorpioen?

……………………………………………………………………………………………
 Welk gras groeit 80 cm. per dag?
……………………………………………………………………………………………
Wat
doet een normaal persoon ongeveer 295 keer tijdens

het avond eten?
……………………………………………………………………………………………
Hoe
noemt de ziekelijke vrees voor frisse lucht, tocht en

wind?
……………………………………………………………………………………………
Waarom
dienen planten ’s nachts uit de slaapkamer gezet

te worden?
 Hoe dient men te lopen om te ontsnappen aan een
krokodillenachtervolging?
……………………………………………………………………………………………
door Mihran Topbas (2e klas)

van 3 x 3 moet elk cijfer van 1 tot
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eenmaal voorkomen.
Op elke rij moet elk cijfer van 1 tot 9 eenmaal voor
Op elke rij moet elk cijfer van 1 tot 9 eenmaal
voorkomen.
elke
kolom
elkvan
cijfer
1 tot 9 eenmaal v
InIn
elke
kolom
moetmoet
elk cijfer
1 totvan
9 eenmaal
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De antwoorden staan op bladzijde 22.

Jarigen

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 op 3 april, meneer GARREYN op 15 april, mevrouw DEGIRMENCI op 22 april en mevrouw VOS op 23 april.
MEI: Wassima Tujgani (2e klas) op 3 mei, Kubra Celik (2e klas) op 5 mei, Baraa Abed el Jalil (2e klas) op 7 mei, Ayse Elceoglu (3e klas) op 9 mei, Kubra
Yildiz (4e klas) op 9 mei, Gokhan Bas (2e klas) op 10 mei, Rabia Yener (5e klas) op 11 mei, Hatice Akarca (6e klas) op 16 mei, Enez Ilgin (1e klas) op 17 mei,
Tayyibe Gul (4e klas) op 18 mei, Remzije Gulmez (2eklas) op 19 mei, Hind Riani Achhab (1e klas) op 21 mei, Seyma Seker (1e klas) op 25 mei, Filiz Cakmak
(4e klas) op 26 mei, Sultan Karaca (4e klas) op 26 mei, Ahmet Comert (1e klas) op 27 mei, Betul Comert (1e klas) op 27 mei, Siham Kadi (1e klas) op 30
mei, Mucahid Kacar (3e klas) op 31 mei en Mucahide Kacar (3e klas) op 31 mei.
Mevrouw VAN SANDE op 15 mei, meneer UCURAN op 19 mei en meneer Van den Eynde op 22 mei.
JUNI: Fatih Cakmak (2e klas) op 1 juni, Seher Ustunel (4e klas) op 4 juni, Suheda Kozan (4e klas) op 8 juni, Emine Betul Gundogdu (3e klas) op 9 juni,
Fatma Coban (6e klas) op 12 juni, Kasif Sonakalan (1e klas) op 14 juni, Merjem Dikic (2e klas) op 16 juni, Yousra El Jafoufi (3e klas) op 17 juni, Amine Anaz
(2e klas) op 20 juni, Esra Kartal (4e klas) op 20 juni, Mehmet Bulut (1e klas) op 24 juni, en Yousra Wuestenbergs (3e klas) op 27 juni.
Mevrouw BRANDT op 8 juni, meneer HASBAL op 21 juni en mevrouw PYPOPS op 22 juni.
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Beste medeleerlingen, jullie hebben
zeker en alvast de paparazzi-pagina’s
van de vorige keer al gelezen, hé?
Wel, dit is de nieuwe! Ik wens jullie
veel foto-plezier (wat is dit nou weer
voor een raar woord, foto-plezier?...)
P.S.: Deze foto’s zijn foto’s die laten
zien hoe leuk de pauzes soms kunnen zijn en hoe een leuke en toffe
mensen er op onze school zitten!!!
;) Heel veel groetjes, Eda Nur Duran
van 1LA! P.P.S.: Nog één dingetje...
Er zijn eigenlijk nog zoveel andere
foto’s maar ik kon ze dus niet allemaal gebruiken... Maar ik heb wel een
kort “filmpje” gemaakt met een paar
foto’s... Dat kan je dus zien op Youtube en zo... De naam zal ik later wel
vertellen... ;)
Eda Nur Duran uit 1Latijn

hmm.. welke meisjes wisselen nou van schoenen
en dragen elk 2 verschillende?! HIP!

Trommelen @ Lucerna.

Zou de bril Imane slimmer hebben gemaakt?

Mevrouw Verhaegen en chocola en FANS!

Dit is dus typische pauze-gezelligheid, dat is duidelijk.

En mevr. Van Sande en FANS! :-)
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De mooie tekeningen zijn gemaakt door: BETUL NUR COMERT (1e klas) en EDIBE BASOGLU (2e klas), de mooie illustraties
door EDA NUR DURAN (1e klas)! Super gedaan meisjes!

Review
Goede computer kiezen
Wie gaat er nu niet naar een winkel
om een pc te kopen? Vol met verwachtingen koop je een pc, een pc die werd
aangeraden door een winkelmedewerker. Het werd je zo goed voorgesteld
dat je dacht dat je pc de beste was. Je
komt thuis aan, je opent je net aangekochte pc en gaat het direct verkennen. En wat zie je? Je pc is niets
van wat je had verwacht, integendeel,
het is een van de slechtste pc’s op de
markt. Op dat moment zul je spijt hebben dat je niets wist van pc’s.
Maar, maak u geen zorgen, deze handleiding zal jullie helpen bij het aankopen van een deftige pc.
Eerst en vooral moet je jezelf de vraag
stellen: waarvoor ga ik mijn pc gebruiken? Dit is van groot belang want
de pc die een gamer gaat kopen kost
veel meer dan een pc die iemand gaat
aankopen voor dagelijks gebruik. De
reden hiervoor is dat de pc van een
gamer moet kunnen voldoen aan de
minimumeisen van de spelletjes die
gespeeld gaan worden. De prestaties
van de pc hangen dus af van het gebruik van de pc.
De snelheid van een pc hangt af van
meerdere verschillende factoren. Als je
een snelle pc wilt hebben moet je een
goede “processor”, “RAM-Geheugen”

en “harde schijf” hebben. De processor dient voor alle rekenwerk van je
pc. Je RAM-Geheugen dient ervoor om
de toepassingen die je gebruikt tijdelijk “op te slaan” in je RAM-geheugen.
Dus stel je voor je bent bezig met het
maken van een Word-document, dan
maakt je processor gebruik van het
RAM-Geheugen, want alles van Word
is dan daar tijdelijk opgeslagen. Stel je
sluit Word en opent Internet Explorer,
dan gaat Word weg van je RAM-Geheugen en vervangt Internet Explorer zijn
plaats. Dit is handig want dan verloopt
alles sneller. Alle programma’s worden
opgeslagen in je hard disk, dus stel
we hadden geen RAM-Geheugen, dan
zou je processor alle informatie over je
toepassing moeten zoeken in je hard
disk. Dit duurt natuurlijk veel te lang
want alles wat zich op je pc bevindt,
is in de hard disk. Maar stel je voor:
je hebt een zwak RAM-Geheugen, wat
moet je dan doen? Geen probleem,
men heeft hiervoor ook een oplossing,
wanneer je RAM-Geheugen niets meer
kan volhouden, gaat de processor alle
overige informatie aflezen van je hard
disk. Dit is natuurlijk niet handig want
het aflezen van de hard disk duurt veel
langer dan het aflezen van het RAMGeheugen.
Voor iemand die een pc voor dagelijks
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gebruik wil kopen raad ik aan om een
pc met een goede processor en hoog
RAM-Geheugen te kiezen. Voor gamers
is dit niet het geval. Meestal weten
gamers wel hoe computers in elkaar
zitten, gamers kunnen dan ook de
beste pc’s uitkiezen. Als je als gamer
een pc gaat kopen, is het zeer belangrijk een hoog RAM-Geheugen, een
goede processor, grote hard disk met
veel capaciteit en een goede grafische
kaart gaat kopen. Een grafische kaart
is van levensbelang. Dit komt doordat
als je een slechte grafische kaart hebt,
je games traag zijn op je computer.
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, je downloadde een spel en wat
merk je? Het is supertraag. Om dit te
voorkomen heb je een goede grafische
kaart nodig.
Natuurlijk beïnvloeden er meer factoren de snelheid van je computer, maar
deze factoren zijn de belangrijkste.
Dus, voor alledaags gebruik, normale
processor, 2-4 RAM-Geheugen (voor
optimale prestaties) en een normale
hard disk. Voor gamers, goede processor, 4+ RAM-Geheugen, grote en snelle
hard disk en een zeer goede grafische
kaart.
Mehmed Ali Coskun (5e klas)

Wedstrijd: KARIKATUREN!
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 mei, de winnaar wordt begin mei bekend gemaakt!
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Jongensinternaatpagina!

Voor de vakantie ging het internaat voetballen tegen de jongens van Lucerna Genk.
Zonder reservespelers hebben ze hun best
gedaan tegen Genk, die met ca. 15 aankwamen. Tot kort voor het einde stonden onze
jongens met 2-4 voor, waarna ze door kwetsures en tekort aan conditieverlies aan het
einde verloren met 6-4. Toch feliciteren we
hen voor hun superieure strijd.

De jongens van het vijfde jaar van het internaat hebben in de krokusvakantie Istanbul bezocht. Een citytrip
naar Istanbul is moeilijk te vertellen met woorden. Je moet het beleven. Hieronder enkele foto’s van onze vele
activiteiten:

Met z’n allen de krant
Een leuke groepsfoto na ons

(sportnieuws, want vanavond was het voetbal)

bezoek aan de Fatih Moskee.

lezen na onze vermoeiende bazaarbezoeken.

Zonder thee kan je Istanbul
nu eenmaal niet ‘voelen’...

De beroemde visbroodjes van
Eminönü konden we absoluut niet links laten liggen...

30

Een zicht vanuit het Topkapi Paleis
naar Aziatisch Istanbul.

Het was moeilijk voor Mustafa om een keuze
te maken tussen de verschillende soorten ‘Turks fruit’...

Thee drinken met tegelijk zicht op

Uefa wedstrijd tussen Besiktas en Braga.

de Aya Sofia én de Blauwe Moskee.

Fethullah heeft van ons allemaal Besiktas-fans gemaakt :)

Turkse koffie drinken aan de Pier Lotti- heuvel

Eyüp Moskee

De eerste wandeling van 2012 in het park,
kort bij het internaat, die voor enthousiasme zorgde
omdat het iedereen liet denken aan de komende warme zomer...

Verslag over de gevreesde ‘verstuikte voetplaag’, ook
Enes Vuran was er door getroffen,
helaas niet op de foto’s… Who’s next?!
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Puzzelpagina met deel 2 van de rebussen door 2MW!
weer grote dank aan mevr. Pypops!

Deze rebussen geven ons goede adviezen… :-) Extra punten voor originaliteit!

De tweede rebus is gemaakt door… Fatima Yilmaz!

En deze anonieme tekentalenten hebben een hart voor onze school!

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!
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