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Cultuurweek
Tijdens de week van 22 – 27 april was onze school
in de ban van kunst en cultuur. We wilden niet alleen
schoonheid ervaren maar ook zelf schoonheid creëren.
We startten op maandag
met een taaldag. ’s Middags
stonden we versteld van het
zangtalent in onze school
tijdens een karaokesessie.
Zowel aan het secretariaat
als in de conferentiezaal was
er veel ambiance.
In de namiddag ontpopten
de eerstejaars zich tot echte

geheim-taal-krakers en
losten ze de moordzaak op
barones Geldteveel op. De
tweedejaars kregen les van
een doventolk en kunnen nu
nog altijd hun eigen naam in
gebarentaal duidelijk maken
Op bladzijde 8 kan je er
alles over lezen.

Leerlingen van Lucerna Antwerpen winnen SOWO!
SOWO is een onderdeel van VOV: de Vlaamse Olympiade Vereniging, die onder
andere ook de Wetenschapsbeurs en de Wiskundequiz faciliteert. De Sociale
Wetenschappen Olympiade wil jongeren uitdagen hun talenten, waarvan ze zelf
het bestaan wellicht niet eens kennen, naar boven te brengen, onder het motto
elk kind is talentvol. Dat leren saai is, is een lang achterhaald idee en SOWO is
slechts een van vele initiatieven waarbij leerlingen op competitieve en speelse
manieren vaardigheden ontwikkelen zoals creativiteit, communicatie, probleemoplossing, analytisch maar ook kritisch denken. Dit zal hun opgroeien tot volwassenen alleen maar ten goede komen. De doelgroep van SOWO is de 3e graad van
het secundair onderwijs.
Op bladzijde 6 kan je er meer over lezen.
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Beste lezers,
Schoolkrantredactie:

‘De spanning stijgt ten top. Je bergt
al je boeken lekker op en iedereen
wacht op het signaal dat de vakantie
kan beginnen. En dan gaat de bel en
plots loopt het oorverdovend snel: je
rent door de gangen, je bent buiten, je
begint spontaan te zingen!’

nog meer leerlingen zich met bijdrages
zodat de schoolkrant echt iets wordt
voor en door de leerlingen. Ik ben
ervan overtuigd dat er heel wat verborgen talent klaarstaat om ontdekt te
worden en te schitteren in de Lucerna
Lukraak.

Nog even en het is weer vakantie. Het
voorbije schooljaar is als een hogesnelheidstrein voorbijgevlogen en nu
zijn we bijna aan onze eindhalte. Maar
jullie weten dat de laatste loodjes het
zwaarst zijn, dus alvorens je boekentas
op zolder te gooien, moet er nog flink
gewerkt worden. Als het studeren je af
en toe te veel wordt, denk dan al ’s na
over hoe je die twee maanden vakantie
zal doorbrengen. Geniet even van het
mijmeren over zon en ontspanning en
je kan er weer een poosje tegenaan.
Het duurt nu echt niet lang meer.

Tenslotte heb ik nog enkele wensen:
voor ieder van jullie (leerling, ouder
en leerkracht) wens ik een stevige
portie doorzettingsvermogen tijdens
de proefwerken. Na een korte periode
van hard labeur, kan je je gedurende
2 maanden ontspannen en reikhalzend
uitkijken naar het schooljaar 20122013.

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

2011–2012 was een bijzonder jaar
voor onze schoolkrant. Het begon als
een kleinschalig project van enkele
geïnteresseerde leerkrachten en secretariaatsmedewerkers, maar groeide uit
tot iets wat leeft in de hele school. Het
doet me deugd om te horen hoe een
groot aantal leerlingen uitkijkt naar
de volgende krant en het doet me nog
meer deugd om te zien hoe een aantal
leerlingen zich ontpopte tot fanatieke
en fantastische medewerkers. Hopelijk
kunnen we deze trend verder zetten
in de volgende schooljaren en melden

Ik wens jullie uiteraard een onvergetelijke vakantie toe, gevuld met zonneschijn en leuke dingen.

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

Last but not least, wens ik jullie allemaal gezond en wel terug te zien op
1 september 2012 om er samen een
schooljaar te maken dat minstens zo
fijn zal worden als het afgelopen jaar!
En voor de zesdejaars, die ik natuurlijk
niet wens terug te zien als leerling op 1
september: maak er iets moois van en
laat jullie af en toe nog ’s zien!
Mw. J. Verhaegen

De schoolkrant is ook online te lezen op www.lucerna.be -> College -> Antwerpen, daar staat een aparte link
met “Lucerna Lukraak”, klik erop en vind alle nummers die tot nu toe verschenen!
Wij zijn altijd op zoek naar inzendingen voor de schoolkrant, nieuwe ideeën en suggesties!
Mail naar anne.vandelft@lucerna.be of laat iets op het secretariaat achter.

Oplossingen van
mnr. Zorlu’s puzzel!
A–f–8
B–i–5
C–a–9
D–l–1
E – h – 12
F – b – 10

G–c–2
H–j–6
I–k–3
J – e -4
K–d–7
L – g – 11
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De laatste honderd dagen
Vrijdag 2 maart was het eindelijk zo
ver. De langverwachte viering van de
laatste honderd dagen op de middelbare school (hopelijk toch) voor het
zesde jaar ging door, wel een beetje
later dan verwacht (eigenlijk konden
we het beter de laatste 80 dagen noemen J).
Maar desondanks de vele verplaatsingen was het nog altijd een superdag
met vele grappige gebeurtenissen,
en vooral veel pesterijen tegen leerkrachten en leerlingen.
Het thema van de laatste honderd
dagen was horror. Alle leerlingen van
het zesde jaar hebben dus hun best
gedaan om er zo angstaanjagend mogelijk uit te zien, wat ook goed gelukt
was. Zo hadden sommigen fake littekens en wonden op hun gezicht aangebracht, anderen kwamen met screammaskers en lange zwarte gewaden, en
nog anderen hadden witte make-up en
grappige kostuums aangedaan.
In de ochtend werd iedereen verzocht langs de leerkrachtenpoort de
school te betreden, waar het eerste
obstakel klaarstond: een spookhuis
waar iedereen door moest. Leerling,
leerkracht en zelfs ander personeel,
iedereen moest onder een zwarte doek
kruipen en langs de vele leerlingen die
klaarstonden met spuitbussen, haarlak, fluitjes, toeters en maskers lopen.
Ik moet toegeven, ik heb nog nooit
zoveel plezier gehad in het pesten
van mensen. Zeker de leerkrachten
terroriseren was leuk. Hun geschrokken, geamuseerde en geïrriteerde
gezichten zal ik nooit vergeten. Op
de trappen was er overal zwart touw
gehangen waar iedereen dus over en
onder moest kruipen om uiteindelijk
in de grote hal te geraken die vol met
bloederige vlekken, handen en voeten
was gedecoreerd (of besmeurd J). In
het midden van de hal hing een galg
die later nog goed van pas kwam en
overal hingen zwarte touwen en enge
afbeeldingen die zorgvuldig de dag
ervoor met behulp van het secretariaat waren uitgekozen. Het secretariaat
zelf was helemaal afgeplakt met zwart
plastiek en enge foto’s, en ook de
kantine was helemaal verduisterd. Alle
stoelen en banken waren omgegooid
en in de lerarenkamer was er ‘iemand’
bijgekomen. Het mooie skelet van
biologie kreeg die dag alle aandacht
en stond in het midden van de lerarenkamer. In de lokalen zelf was er weinig
veranderd, buiten een paar krijtjes die
spoorloos waren (sorry meneer Erven
J), wat enge afbeeldingen en een paar

‘shockerende’ uitspraken op de borden...
Omdat het zesde jaar de hele dag vrij
kreeg, gingen we gewoon door met het
pesten na de bel. De eerste twee uur
gingen we met groepjes naar verschillende klassen om de lessen te storen.
In sommige klassen gingen een paar
mensen met scream-maskers gewoon
zwijgend tussen de leerlingen zitten
zonder iets te zeggen of te bewegen.
In andere klassen maakten we leerlingen bang en maakten we zoveel
mogelijk geluid met fluitjes, toeters
en zelfs een microfoon met geluidsbox. Ook in de hal werd er voor een
grillige sfeer gezorgd door iemand
op een step die al krijsend rondreed.
Na het eerste uur was er een kleine
pauze voor ons in de lerarenkamer. We
hielden een gezellige koffiepauze. Het
tweede uur gingen we de klassen weer
binnen, deze keer om de leekrachten
even te stelen voor foto’s aan de galg.
Een droom voor velen kwam uit J. Bij
onder andere meneer Toebosch, meneer Unal, mevrouw Verhaegen en nog
andere leerkrachten zijn we even gaan
storen om ze aan de galg te hangen.
Ook meneer Köycü, klastitularis van
6HW, moest aan de galg hangen. Hij
werd verzocht een originele pose te
maken. Een beeld dat ik nooit zal
vergeten. Nog eens bedankt voor de
onvergetelijke, ‘grave’ foto, meneer
Köycü!!
Maar ook de andere leerkrachten
hebben goed meegewerkt en zichzelf
aan de galg laten hangen, wat voor
humoristische resultaten zorgde. Ook
meneer Unal die op de step reed was
erg grappig. Al deze ‘beschamende’
gebeurtenissen werden vastgelegd op
beeld, en komen misschien ooit nog
eens van pas.... J
Na het tweede uur zijn we begonnen
met de voorbereiding van de show en
met het opkuisen van de hal en het
spookhuis (waarvoor ook dank aan het
eerste jaar en een paar ‘geschorsten’
die hebben meegeholpen).
Na de middag stond er een grote show
klaar. De presentatoren waren Esma
(onze perfecte schoonheid) van 6HW
en Bayram van 6ECW, die heel entertainend en grappig hebben gepresenteerd. De show bestond uit een filmpje
met foto’s van de eindejaarsreis naar
Spanje en Marokko, een grappig
Saw-toneelstuk over de toestand van
leerlingen in het Lucernacollege, het
‘binnen de minuut-spel’ gespeeld door
leerkrachten, een quiz met jeugdfoto’s van leerlingen van het zesde
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jaar ook gespeeld door leerkrachten,
een stoelendans van de leerkrachten
(die erg entertainend en grappig was)
en tot slot was er een filmpje met
foto’s die in de loop van de dag waren
getrokken als reflectie en afsluiter. Er
was ook een prijsuitreiking voor de
‘koning en koningin’ van het zesde,
die vreemd genoeg gewonnen werd
door meneer Uçuran. Dit omdat hij de
mooiste uitspraak van de hele dag had
gedaan. Hij zei namelijk dat hij niet
kon kiezen wie koning en koningin was
van het zesde jaar, omdat in zijn ogen
wij allemaal koning en koningin waren.
Meneer Uçuran heeft door zijn steun en
mooie uitspraak een medaille gekregen
die hij beloofd heeft te dragen. Andere
winnaars zijn mevrouw Verhaegen J.
die de quiz heeft gewonnen, mevrouw
Quintens die de stoelendans heeft
gewonnen; en meneer Thys en meneer Beukeleirs die ‘binnen de minuut’
hebben gewonnen. Ook deze mensen
hebben een medaille gekregen.
Na de show was de school gedaan en
kon iedereen naar huis gaan, behalve
de zesdejaars, die natuurlijk nog de
conferentiezaal moesten opruimen.
Maar alhoewel we moesten kuisen, was
het toch leuk. Iedereen heeft meegeholpen en daarom was het opruim- en
kuiswerk snel gedaan. En kuisen met
muziek is trouwens altijd leuk J. Na
het opruimen kon iedereen nog snel
naar huis gaan en zich even verfrissen
voor het etentje dat was georganiseerd
voor de zesdejaars en leerkrachten om
zeven uur. Niet iedereen was aanwezig (zoals sommigen die zo moe
waren van de drukke dag dat ze amper
wisten waar ze woonden), maar blijkbaar was het erg gezellig.
De laatste honderd dagen-viering was
dus, samengevat, een leuke dag voor
de zesdejaars, ook al was niet iedereen
even tevreden met alles. Hopelijk heeft
iedereen toch genoten van deze vermoeiende dag en worden we vergeven
voor de belachelijkmakingen. Ook de
gestolen goederen zoals de krijtjes,
emmertjes en blijkbaar een klink (?!)
zullen allemaal teruggebracht worden
in de loop van de weken.
Groetjes, de zesdejaars.
(Ps: Hopelijk bent u tevreden met
deze lange tekst voor uw schoolkrantje
MEVROUW VAN DELFT J)
Fatima Karem,
6 Humane wetenschappen

Telling others how good it feels.
You’ll tell them not to quit themselves,
To have faith, though it’s hard to bear.
So they will know it can be done –
They, too, can get from here to there.
Jennings Michael Burch
Lesli Verhaegen
Een afscheidswoord door de 6e jaars
Na al die jaren worden onze wegen uit
elkaar getrokken.
Ieder zijn keuze, ideeën van het leven
en de eigen kijk hoe hij of zij verder wil
leven..

Een afscheidswoord voor de 6e jaars rijkskunde (Seine = rivier die door AntEr ligt een hele nieuwe wereld voor jullie
open,
ik weet dat jullie staan te springen om te
gaan lopen.
Samen hadden we een fantastische tijd,
en nu gaan jullie weg, tot mijn grote spijt !
De vakantie komt er nu aan,
dus het schooljaar is bijna gedaan.
Ik wens jullie het beste toe in jullie verder
leven,
ik verwacht van jullie dat je alles gaat
geven.
Sien Bessemans
Het eerst wat me binnen schiet wanneer ik
aan de zesde jaars denk zijn de volgende
woorden: beleefdheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, doorzettingsvermogen, respectvol,
zelfstandigheid,...kortom alle karakters die
een MENS nodig heeft om door het leven te
gaan! Ik denk dat we als Lucerna-team we
fier mogen zijn dat we deze broodnodige
bagage hebben kunnen meegeven aan deze
leerlingen.
Maar vergeet niet, Lucerna is één van de
vele poorten waardoor je heen zult moeten
gaan. Volgend jaar zal je weer door een
andere poort heen moeten gaan, een poort
waar je andere visies zult aanleren, een
poort die naar een weg leidt met obstakels
en valkuilen, een poort dat naar een weg
leidt naar wat je zult worden en hopelijk
zullen jullie allen met opgeheven hoofd het
einde van deze weg waarnaar deze poort
leidde bereiken. Maar vergeet niet dat er
dan weer andere poort op jullie te wachten
zal staan!
Veel succes!
Safak Unal
Lieve leerlingen van 6ASO,
Jullie tijd hier op het Lucerna College
Antwerpen is (gelukkig) gedaan maar ik
kan jullie niet geheel zonder wijze raad van
Mevr. L.Verhaegen, die van aardrijkskunde,
de grote wijde wereld in sturen.
Ik hoop dat de voorbije jaren jullie veel
hebben geleerd over wiskunde (1+1=1),
Frans (je maison) en niet te vergeten aard-

werpen stroomt) maar ook vooral over wie
jullie zijn als persoon, hoe jullie herinnerd
willen worden.
Het volgende gedicht heb ik gelezen toen
ik in mijn laatste jaar secundair zat en het
blijft me inspireren en motiveren tot de
dag van vandaag, ik hoop dat het ook jullie
verder helpt in jullie leven.
A Street Kid’s guide
(How to get from here to there)
It’s hard to get from here to there
If you never get out of bed.
You lie a lot to fool your friends
But you fooled yourself instead.
It’s harder to get from here to there
If you set your goals too high;
Then nothing ever works out right;
Too soon you no longer try.
But the hardest way to get from here to
there
Is when all you ever do
Is count up the years, and miles to go.
Then you’re through before you’re through.
So how do you get from here to there?
Well, you first must believe you can
Let no one tell you differentlyIt’s your life and it’s in your hands.
Then turn your dreams into goals
And see what you need now
To satisfy the requirements:
The why, the where and how.
At first you’re overwhelmed of course;
There is so much you don’t know.
But keep your faith, be strong and sure,
For you do have a way to go.
Take careful steps and do them right,
Take pride in each thing done.
Don’t look too far ahead of yourself,
Just that next step yet to come.
Before you know it you’ll be there, friend,
Your dream will then be real.
And you’ll be standing where I am now,
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Elke hartverscheurende keuze laat ons
een stuk van de realiteit voelen van deze
wereld..
en gevoel dat we pas ervaren wanneer we
iets zijn verloren om in de plaats daarvoor
iets te winnen..
elke inspanning, moed, geduld en vastberadenheid zal leiden naar het succes
Nu de verwarmingen weer uitstaan en de
zon zijn warmtestralingen door de glazen
van het Lucernacollege doet schijnen,
wil het voor de meeste 6de jaars studenten
het einde van dit schooljaar betekenen...
vol spanning en afwachting kijken we uit
naar onze diploma’s.
We hebben genoeg stress ervaren om door
te kunnen gaan, verder kijken en kennis
vergaren...
Kaoutar Dahchour 6HW
Mijn liefste klas, 2 jaar heb ik met jullie in
de klas gezeten, en ik moet toegeven, we
zijn een aparte klas. We hebben erg veel
meegemaakt als klas. De vele commentaren
van leerkrachten, discussies die bijna tot
ruzie uitliepen. Maar het meest van alles zal
ik me de leuke momenten herinneren. Hoe
we ons verstopten in het 5de, hoe we soms
zo luidruchtig zijn dat leerkrachten met de
handen in hun haar zitten en natuurlijk hoe
we ons elke dag rot amuseren, en zoveel
lachen met de belachelijke, simpele dingen
waarmee jongeren nu eenmaal lachen en
die ouderen niet kunnen begrijpen.
Dit alles zal ik echt missen, en als ik afstudeer van Lucerna, zal er aan de ene kant
ook een leeg gevoel ontstaan. Ik dacht
niet dat ik het ooit zou zeggen, maar ik zal
Lucerna missen. De leerkrachten en leerlingen, maar vooral onze klas 6Humane die
ik nooit zal vergeten. Onze titularis heeft
het soms moeilijk gehad met ons klasje, en
daarom dank ik ook meneer Koycu met zijn
geduld, uithouding en steun die hij gehad
heeft.
Ik wens jullie allemaal het allerbeste, liefste
klas! Veel succes Assia, Esma, Fatima,
Kaoutar, Kubra, Nassira, Nergiz, Sezgi en
Zahra!
Ik zal jullie nooit vergeten!!
Fatima Karem 6HW

u

Leerlingen van Lucerna Antwerpen winnen SOWO!

Het Lucernacollege heeft alle leerlingen van het eindexamenjaar Humane
Wetenschappen mee laten doen aan
de wedstrijd van SOWO. Een logische
combinatie, aangezien SOWO (meer)
bewustheid van en interesse voor
maatschappelijke problemen tracht te
genereren; en vooral een zekere betrokkenheid te doen ontstaan. Het gaat
hier dan om thema’s als burgerschap,
maatschappelijke cohesie en sociale
fenomenen, waarbij ook het besef dat
de maatschappij tegenwoordig erg
individualistisch is, en dat dit niet altijd
een goed iets is, wordt opgewekt.
Deelname aan SOWO alleen al zorgt
voor een hogere graad van relativering en objectiviteit, een meer sociale
instelling: zaken die het Lucernacollege
zelf ook probeert te wortelen bij elke
leerling!
SOWO werd in 2011 voor het eerst
georganiseerd en verdiende uiteraard
de steun van Lucerna! In totaal waren
er 786 deelnemers met 314 projecten,
waarvan uiteindelijk 30 projecten
maar naar de finale mochten. Er waren
verschillende categorieën, namelijk
Burgerzin; Onderwijs; Gezondheid;
Integratie; Economie en Europa. De juryleden bestonden uit vooraanstaande
leden uit de Vlaamse maatschappij,
waaronder enkele hoogleraars en
politici. Ook dit jaar was de opbouw
hetzelfde en werden meerdere van
onze leerlingen geselecteerd voor de
finale-presentaties uit wel meer dan
700 deelnemers!
De finale vond afgelopen weekend
plaats te Brussel. Van het Lucernacol-

lege Antwerpen waren er 4 groepen
leerlingen die meededen, waarvan 1
groep met hun onderzoekscompetentie
de eerste prijs wist te behalen binnen
de categorie Integratie! Het gaat om
Esma Ucan en Fatima Karem, beide
uit onze klas 6Humane Wetenschappen. Het onderzoek van de meisjes
ging over de partnerkeuze binnen de
allochtone gemeenschap. Na hun presentatie voor de jury alleen, mochten
zij na de bekendmaking van hun winst
nog eens hun verhaal houden voor het
hele publiek en iedereen was onder
de indruk. De prijs die ze gewonnen
hebben is niet mis en een grote kans!
Niet alleen hebben ze 500 euro gekregen, bovendien hebben ze een stage
voor 2 weken naar Ghana aangeboden
gekregen en tot slot een uitstap naar
het Vlaams Parlement.
Naast Esma en Fatima waren er twee
andere onderzoekscompetenties uit
de klas 6Humane Wetenschappen die
geselecteerd werden voor de finale
van SOWO, eveneens in de categorie
Integratie. De eerste groep bestond
uit Kubra Er en Sezgi Alptekin, die een
onderzoek hebben gedaan naar partnergeweld en hoe vrouwen terug kunnen integreren in de samenleving na
een dergelijke ervaring. Zij behaalden
de derde plaats en wonnen 200 euro!
Dan hebben de leerlingen Nassira Ben
M’Hand, Zahra Abed el Jalil en Fatima
Laoukili de negende plaats behaald,
ook in de categorie Integratie, met hun
onderzoekscompetentie geschreven
over blinden in de maatschappij en
deze meisjes gingen naar huis met de

winst van 75 euro. Allemaal verdienen
zij een absolute dikke proficiat voor
hun inzet, toewijding en enthousiasme,
alsook hun begeleider en Cultuur- en
Gedragswetenschappen leerkracht,
meneer Niyazi Koycu!
Tot slot waren er ook leerlingen uit een
andere eindexamenklas van het Lucernacollege Antwerpen geselecteerd
voor de SOWO-finale, ditmaal voor de
categorie Economie. Feyza Caglar en
Emine Karaca, beide uit 6EconomieWetenschappen, hebben een onderzoek geschreven over armoede in
België en behaalden hiermee de 10e
plaats.
Iedereen van Lucerna Antwerpen is
natuurlijk trots op deze goede prestaties van alle deelnemende meisjes!
Ook vorig jaar behaalden vier van
onze leerlingen de top 5 van de finale,
namelijk Nergiz Mert en Ouafaa El
Jaffoufi binnen de categorie Integratie
(een onderzoek naar de doorstroming
van allochtonen naar het hoger onderwijs); en Cigdem Dulkadir en Layla
Marchouh binnen de categorie Gezondheid (een onderzoekscompetentie
geschreven rond anorexia). Ook is dit
voor Esma Ucan niet de eerste keer
dat zij een prestigieuze en sociaalgeoriënteerde wedstrijd wint: in het
schooljaar 2010-2011 won zij de Kif
Kif Awards binnen de categorie Digital Story Telling (haar filmpje is zeker
de moeite waard eens op Youtube te
bekijken: If you can imagine, you can
achieve http://www.youtube.com/
watch?v=eQWVYaiBlME ).

Grootste blunders – door leerkrachten
Mnr. De Vaal – tijdens de les economie: waar kun ik dat aflezen?
Mnr. Beukeleirs – tijdens de les wiskunde: welke zijn de hoekpoenten?
Mevr. Luyckx – tijdens de les Frans:
we praken een toets
het reugent buiten
Mnr. Ucuran – tijdens de les Islam:
als stoel kapot is, dan is probleem voor
jou
Mevr. Brandt – (blijkbaar de meest
indrukwekkende leerkracht ;-)) tijdens
de lessen Nederlands:
iniek, i.p.v. uniek, goede duul, i.p.v.
goede doel, ik heb dat toch niet uitverzonnen, complitatie, i.p.v. combinatie

als je een vrouw hebt, steek dan je
hand op!, lees is op, recleme, i.p.v.
reclame, lees eens huidop
Mnr. Unal - tijdens de les fysica: de
wet van Pascal hebben we van vorige
week gezijn
Mevr. L. Verhaegen – tijdens de les
aardrijkskunde: die wij de Golfstroom
nomen, zoals Yusfet (Youssef natuurlijk!) al zei die zijn daar heel ramantisch
Een anonieme bron bracht ook nog de
volgende uitspraken binnen:
Meneer Kaya: ga achter uw stoel zitten..
Meneer Kaya: durm in plaats van
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darm..
Meneer Karatas: jongens, houd jullie
kwebbels!!
Meneer Karatas: brabbelen in plaats
van babbelen..
Meneer Karatas : naar de onderaan..
Mevrouw Pypops: zingelen in plaats
van zinnen..
Meneer Ucuran: heb jij kauwgom op
je mond?
Elif Ucan en Naoual El Mahaoui
(3Economie)
Hopelijk een nieuwe vaste katern!

Mijn liefste leerkrachtenalbum
Mnr. Van den Eynde

Mevr. Demirci

Mnr. Unal

Mnr. Erven
NAAM
GEBOORTEDAG
HAARKLEUR
KLEUR OGEN
STUDIE
HOBBY’S
FAVORIETE FILM / TV-PROGRAMMA
LIEVELINGSBOEK
LIEVELINGSLIED
LIEVELINGSVAK
LIEVELINGSLEERLING
IK BEN DOL OP…
IK HEB EEN HEKEL AAN...
DIT SCHOOLJAAR WIL IK…

Erven

Unal Safak

donderdag

12-07-1980

grijzend

zwart

blauw

donker bruin

op dinsdag, het 3e uur

Ing. Elektromechanica optie Luchtvaart

beensnijkunst en wapensmederij
Dexter

Les geven, reizen, boeken lezen i.v.m. geschiedenis van de
wetenschap.
Forrest Gump

boeken over geschiedenis tot de 16e eeuw

Roots

ombra mai fu

Niets specifiek

??

Fysica natuurlijk

ombra mai fu

:)

strategische spelletjes
wachten

Reizen en genieten van de sterrenhemel tijdens een pik
zwarte zomeravond.
Leerlingen die niet hun woord houden!

de hoofdvogel afschieten

Mijn project atoom-orbitaal afwerken.

NAAM
GEBOORTEDAG

Thomas Van den Eynde

Zehra Demirci

Dat weet ik niet meer, ik was toen nog heel klein

8 februari 1985

HAARKLEUR

Laatste keer dat ik keek was het bruin, maar misschien komen de
eerste grijzen haren al boven (neveneffect van lesgeven).

bruin

KLEUR OGEN

Wit langs buiten en bruin in het midden met een zwart puntje.

bruin

STUDIE

Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen.
Daarna de lerarenopleiding en een cursus logistiek en import/
export.

Licentiaat in de Toegepaste Economische
Wetenschappen,
Aggregaatsopleiding in de TEW.
Lezen, les geven:), reizen, wandelen.

HOBBY’S

Tijdens de zomermaanden (als het lekker warm is) speel ik baseball in eerste afdeling. Ik geef ook training aan de 10-12 jarigen.
Als het kouder wordt en het begint te regenen doe ik cyclocross
(= met de fiets door de modder rijden).

FAVORIETE FILM / TV- Shawshank Redemption, Bambi, one Flew over the Cuckoo’s Nest,
Cidade De Deus, Metropolis, The Great Train Robbery, The Great
PROGRAMMA

Dictator, Plop In De Wolken,…

LIEVELINGSBOEK
LIEVELINGSLIED

LIEVELINGSVAK
LIEVELINGSLEERLING

IK BEN DOL OP…

films van Denzel Washington. Als laatst vond
ik Safe house heel goed.

De Slinger van Foucault, Baudolino en Het Eiland van de Vorige
Dag, allemaal van Umberto Eco. Allemaal dikke boeken die de
indruk geven dat de lezer ervan intelligent is.

Als laatst heb ik “De Alchemist” van Paulo
Coelho gelezen en ik vond het heel goed.

Als er gitaren en drums in voor komen zit het vaak goed (van héél
hard tot héél zacht), jazz (zonder zang) mag ook.

Alle liedjes van Bruno Mars.

Het diepvriesvak met een pizza in. Vroeger vond ik wiskunde leuk.

Natuurlijk economie.

Mijzelf in de middelbare school. (+ zie vorige schoolkrant)

Al mijn leerlingen van 6 economie en 5
economie

Helemaal niets doen afgewisseld met vééél te drukke dagen.
Daarnaast hou ik van pikant eten en in het park in de zon te
liggen of te voetballen.

Leerlingen die goed meewerken in de klas.

Wedstrijden verliezen.

Leerlingen die zagen.

IK HEB EEN HEKEL
AAN...
DIT SCHOOLJAAR WIL De lotto winnen en de honger in Afrika oplossen.
IK…
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Kennis maken met mijn zoontje.

u

Cultuurweek

De derdejaars leefden zich uit in de
improvisatieles. Na een les ‘humor in
verschillende talen’ lagen onze vierdejaars plat en het vijfde jaar weet
nu alles over lichaamstaal. Het zesde
jaar, tot slot, kreeg les van een blinde
vrouw over de taal der blinden.
Op woensdag ging de hele school op
stap. Het grote Antwerpse museum,
het MAS, werd bezocht en gekeurd
door het tweede en zesde jaar. Als je
iets wilt weten over mode, moet je
tegenwoordig bij het vierde jaar zijn.
Zij gingen immers op modewandeling.
De geschiedenis van de ziekenhuizen
en de oude instrumenten van dokters
was het thema waarrond het eerste
jaar een rondleiding kreeg in het
Maagdenhuis. De derdejaars werden
ondergedompeld in de wereld van de
fotografie. Zij bezochten het fotomuseum. Het vijfde jaar bestudeerde zeer
aandachtig de beelden (en de speeltuin) in het Middelheim.
Op vrijdag sloten we deze week af
met een kunstdag. Tijdens deze dag
ontdekten we verschillende kunsten.
Een greep uit het aanbod:
• Laurenz Hoorelbeke gaf ons een introductie in de musicalwereld. Verschil-

lende meisjes verbaasden ons met hun
danstalent.
• Jan de Breuckelaar legde ons
verschillende circuskunstjes uit:
jongleren, rijden op een éénwieler,
piramides maken, … We hebben het
allemaal mogen proberen.
• Zoubeir Khaldi leerde ons dat we
geen dure spullen nodig hebben om
muziek te maken. Met lege waterflessen, tafels, vuilnisbakken, … kom je al
een heel eind.
• Trommelen is de specialiteit van Jo
Zanders. Hij leerde ons alles over percussie. Het getrommel was in de hele
school te horen. De zesdejaars hebben telkens een presentatie van hun
kunnen mogen geven. Dat werd door
iedereen geapprecieerd.
• Tine van Lent wist ons te vertellen
dat je niet alles moet weggooien. Met
oude fietsbanden, oude T-shcirts, knopen enzoverder kan je nog prachtige
zaken maken. Getuigen daarvan zijn
de mooie sierraden, voetbalstadions en
beeldjes die vandaag gemaakt zijn.
• En ook onze leerkrachten toonden
hun creatieve vaardigheden: mevrouw
Verhaegen in de keuken, mevrouw
Quintens als toneelinstructrice, …

Ik denk dat iedereen me gelijk zal
geven als ik zeg dat dit een geslaagde week was. We hebben schoonheid
gezien en gecreëerd. We hebben heel
wat geleerd. En zeker niet onbelangrijk: wij hebben veel plezier gemaakt.

Uitstap Doornik – 2 e jaars
Op 11 mei vertrok het tweede jaar
met de schoolbus naar Doornik, in
Wallonië beter bekend als Tournai.
De uitstap was voor het vak Frans en
geschiedenis. Daar moesten wij dus
Frans spreken. Tot grote spijt van alle
leerlingen was zelfs onze bundel in het
Frans! Na twee uur in de bus zijn we
aangekomen in Doornik en moesten
we uitstappen. De bus liet zo heel veel
auto’s wachten die niet eens toeterden.
Wat een geduld, die Walloniërs!
Daarna zijn we in drie groepen verdeeld en beklommen we het belfort dat
bestaat uit 257 treden!!! De trappen
waren zo smal en donker dat wij bijna
een hartaanval kregen. Na AL DIE

TRAPPEN om naar boven te komen
mochten we foto’s trekken en genieten van het prachtige uitzicht, foto’s
trekken en genieten van het prachtige uitzicht. Sommigen zijn direct
weer naar beneden gegaan vanwege
hoogtevrees… Dan gingen we langs
AL DIE TRAPPEN weer naar beneden
en kregen we vrij om inkopen te doen
voor onze picknick. Wat wij hebben gekocht: een HALVE KILO kaas, 12 kleine
broodjes en zes drankjes voor maar 4
personen!!
Daarna gingen we op zoek naar een
geschikte plek om met 45 leerlingen
met gemak te eten. Na lang stappen vonden we een plek met prachtig
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uitzicht aan de Schelde. Nadat we onze
buik vol hebben gegeten, keken we in
een zaal een film over de geschiedenis van Doornik in het donker (ik heb
meer geslapen dan ik opgelet heb…).
Dan kregen we een gids om 10 kilometer te stappen en uitleg aan te horen.
Voor we bijna dood neervielen van
vermoeidheid kwam de bus om ons
EINDELIJK naar huis te brengen.
In de bus kregen we op wonderbaarlijk
wijze onze energie weer en dansten
en zongen heel de weg tot we aankwamen. Het was dus wel een leuke
uitstap (zeker op het einde).
Baraa Abed el Jalil en Zahra Alassadi (2MWb)

INTERVIEWS MET ONZE LEERLINGEN!
Naam Ruveyda Avci
Geboortedatum 15 augustus 1998
Hoe oud ben je? 13 jaar
Wat doe je graag als het vakantie
is? Zeker op reis gaan, shoppen.
Wie is (zijn) je beste
vriend(in),(nen)? Ik vind al mijn
vriendinnen de beste vriendinnen ooit!
Maar ik ga het meeste om met Merve
Kalkan en Meryem Azghay.
Van welke leerkracht(en) hou jij
het meest? Alle leerkrachten, hoewel
soms meneer Erdogan ook erbij hoort.
:D En zeker ook mevr. Van Delft, ook
al is ze geen leerkracht.
Welke leerkracht(en) vindt u het
vervelendst? Geen.
Hoe ziet jouw droomprins(es)
eruit? Euh, daar geef ik liever geen
antwoord op. Maar lang en bruine ogen
is goed :P

Ga je graag naar school? Soms wel,
ja.
In welke vakken ben je goed? Engels,
MO, PO, LO, Nederlands, NW… en soms
Frans.
Wie is (zijn) jouw idool? DEMI LOVATO! (L)
Naam Merve Kalkan
Geboortedatum 28 januari 1999
Hoe oud ben je? 13 jaar
Wat doe je graag als het vakantie
is? Paardrijden, familie bezoeken.
Wie is (zijn) je beste
vriend(in),(nen)?
Ik zelf :D Grapje. Meryem Azghay en
Ruveyda Avci.
Van welke leerkracht(en) hou jij
het meest? Mevrouw Kurtoglu
Welke leerkracht(en) vindt u het
vervelendst? Meneer Dufraing

Uitstap 2 e jaars naar Xanten!

Hoe ziet jouw droomprins(es) eruit? Zo lang als ik, bruine ogen
Ga je graag naar school? Nee, maar
als er geen lessen zijn wel.
In welke vakken ben je goed? wiskunde, Nederlands, techniek, LO, MO,
PO
Wie is (zijn) jouw idool? Ik zelf, en
mijn zus :)

Vrijdag 22 april trokken we met het 2de jaar naar Xanten (Duitsland). Om 8 uur zouden we op school moeten zijn, maar
aangezien de leerlingen van Sint-Amands wat later zijn aangekomen op school, vertrokken we ook wat later. Onze bus
stond al te wachten. We stapten in en vertrokken richting Xanten.
Het was een lange en vermoeiende
rit. Aangekomen in Nederland hoorde
je bijna iedereen roepen “Wajooo, als
je een sms stuurt, kost het 13 cent!”.
Logisch toch? Het is crisis.
Na een goed uurtje rijden door Nederland kwamen we aan in Duitsland. De
meesten onder ons waren wel goedgezind, want het zonnetje scheen. Na
heel wat binnenwegen te hebben genomen, zagen we in de verte een soort
van groot kasteel staan. We stapten uit
de bus en wandelen naar de ingang.
Mr. Van Den Eynde liep ernaar toe en
vroeg of we binnen mocht (dat denk
ik toch). Iedereen keek hem somverbaasd aan want hij sprak Duits. Je
hoorde alle leerlingen vragen “Meneer,
spreekt u Duits?” Eerlijk gezegd stond
ik ook wel eventjes in schok.
Goed, we mochten naar binnen en het
eerste wat we zagen was een stuk van
een Griekse haventempel. We liepen
ernaar toe en mnr. Erven was onze
gids. Hij vertelde ons waarom het werd
gemaakt, door wie, wanneer, enz. …
Na deze korte rondleiding gingen we
naar het museum. Daar mochten we
onze jassen en tassen neerleggen, en
kregen we nog eens een rondleiding.
Na een hele uitleg was het middag.
We namen onze tassen mee en gingen

gezellig in het zonnetje eten. Eenmaal
we klaar waren met het eten waren we
voor eventjes vrij. De meesten gingen
naar de speeltuin en de anderen gingen naar de Griekse haventempel. Na
deze korte pauze kwamen de begeleiders (mr. Erven, Karatas en Van Den
Eynde) aan. Zo gingen we naar het
amfitheater. We kregen er een korte
rondleiding en zo mochten we naar
binnen. Het was zo groot en graaf! We
zaten op stenen banken. Iedereen was
moe, dus zo bleven we een tijdje zitten. Na wat gerust te hebben ging mnr.
Erven verder met zijn uitleg. Zo hadden we nog maar een kwartiertje. In
dat laatste kwartiertje gingen we terug
naar onze bus. Het was een leuke en
vooral een leerzame dag!
Fatima Haddouchi (2MWb)
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De dubbele column
In elke schoolkrant zullen mevrouw J. Verhaegen en mevrouw Van Delft hetzelfde onderwerp aansnijden in
ieder hun eigen column. Ditmaal is het onderwerp “de vakantie”.
Vakantie roept bij velen een idee van dolce far niente
(zalig nietsdoen) op, maar bij mij absoluut niet. In de eerste plaats heb ik altijd de pech dat ik in de vakantie ziek
word, waardoor ook jullie pech hebben want gedurende
het schooljaar word ik zelden ziek. En als ik ziek word,
kom ik nog. Een verkoudheidje meer of minder houdt mij
niet tegen om mijn geliefkoosde leerlingetjes wat Franse
wijsheden bij te brengen.
Maar ik word dus wel ziek tijdens de vakantie: geveld
door allerlei lastige kwaaltjes, voel ik me op z’n minst de
eerste drie dagen van de vakantie helemaal niet goed en
kan ik niet echt genieten van de rust. Beste leerlingen,
rust is een te groot woord. Zoals jullie weten heb ik twee
dochters: één van hen praat de hele tijd waardoor ik geen
minuut stilte heb (tenzij ze slaapt of niet thuis is). De andere dochter zorgt dan weer voor de nodige vechtpartijen
en ruzies.
Vakantie is voor mij dus eerst ziek zijn en dan genieten
van iets wat niet echt rust is en ook nog de huishoudelijke
karweitjes uitvoeren die ik eigenlijk veel te lang heb laten
liggen. Zo heb ik bijvoorbeeld altijd bergen strijk. Misschien is strijken wel de hobby van één van jullie? Geef
me dan zeker een seintje!
Ik beken: eigenlijk houd ik meer van school dan van
vakantie, maar dat mag je niet te luid zeggen, want je
wordt er onmiddellijk raar voor bekeken. Toch ga ik ook
wel graag op reis: niets leuker dan in een vreemd land de
plaatselijke geschiedenis en cultuur te ontdekken. Gezien
mijn interesse in talen kijk ik er ook altijd naar uit om
gelijkenissen te ontdekken tussen de plaatselijke taal en
Nederlands, Frans of Engels. Het zou jullie verbazen hoeveel je kan begrijpen door een goede kennis van de drie
eerder genoemde talen.
Naast op reis gaan, lees ik in de vakantie graag spannende boeken (o.a. de boeken van de Zweedse schrijver
Henning Mankell) en ‘de Kiekeboes’. En heel vaak sluiten
we een mooie vakantiedag af door met z’n allen een gezelschapsspelletje te spelen. De leerlingen die ooit al tegen mij jongens/meisjes gespeeld hebben, herinneren zich
vast dat ik onverslaanbaar ben! En nu weten jullie hoe dat
komt: ik oefen elke dag van de vakantie opdat niemand
me ooit zal verslaan.
Vakantie is alleen maar leuk omdat je gedurende maanden naar school bent moeten gaan. Zonder school zou
vakantie echt vervelend zijn. Jullie zijn het zeker met me
eens!

Elke vakantie ondervind ik hetzelfde probleem: ik mis
school, ik mis “het werk”! En eigenlijk was ik al van plan
dit te schrijven voordat ik de column van mevr. Verhaegen had gelezen, dus wij zijn twee hopeloze Lucernaverslaafde-toegewijde-enthousiastelingen, blijkbaar. Maar
daarnaast maak ik altijd flink gebruik van de vrije tijd, in
principe werk ik thuis altijd wel nog aan school en zeker
aan de schoolkrant, maar na een kleine 24, misschien 48
uur, kan ik me eigenlijk al niet meer voorstellen dat ik
terug op school ga zitten en word ik LUI. En zoals mnr.
Kolkiran eens wijselijk heeft gezegd: van een beetje lui,
word je alleen maar meer lui.
Daar staat tegenover dat ik nog steeds elke ochtend wakker word rond 5 a 6 uur. Uitslapen is niet aan mij besteed,
nooit geweest ook. Daarnaast heb ik, volgens mnr. Erven
slecht opgevoede, katten die al vroeg vinden dat ze eten
moeten krijgen en dan zielig gaan mauwen, alsof ze nooit
eten hebben gekregen. En hoewel ik het inmiddels goed
kan negeren, hebben ze manieren om gewoon nog steeds
te zeuren: over het bed springen, maar vooral: de landkaart boven het bed beknagen. Want ja, mijn katten eten
KARTON! Ik bestel graag dingen thuis, wat weer een hoop
dozen geeft, die in de kamer rondslingeren, maar inmiddels met grote gaten erin. En nee, ik geef ze ECHT NIET
zo weinig te eten! De deur dichtdoen in de slaapkamer
om langer slapen te bereiken, is ook geen optie, want die
katten hebben ook nog eens de neurose dat ze per se
door een deur moeten die dicht is. Maakt niet uit of ze iets
te zoeken hebben aan de andere kant of wat ze aan het
doen waren, ze moeten gewoon een deur open hebben als
die gesloten wordt. Maar, ik dwaal af, mijn excuses mevr.
Verhaegen (erkend kattenhater, maar uiteraard geheel
onterecht, want ze heeft mijn katten nooit ontmoet!).
Mijn dagen worden besteed door het hopeloos wachten
op een schoolkrantbijdrage in mijn Lucerna-inbox.. ;-)
En verder ga ik natuurlijk, zoals de meeste mensen, OP
vakantie, zo ver en warm mogelijk, en zo vaak mogelijk,
indien budgettair toegestaan.. Ik ben inmiddels aan het
sparen voor mijn gewenste rondreis door Noord-Amerika,
Zuid-Amerika, het bezoeken van Australië, India, Jordanië,
Kenia, Zuid-Afrika, Japan, Indonesië (het geboorteland
van mijn moeder!), Scandinavische landen, een nomadische trektocht door Mongolië, het zien van steden als
Moskou, Wenen, Dublin, Edinburg, Sevilla en nog wat van
die landen in Oost-Europa of toch meer Italië of graag ook
Egypte, Tunesië, Marokko, eventueel Maastricht of Brugge
of Luik of toch maar graag Groningen, ik hou ook van
Duitsland..

INTERVIEWS MET ONZE LEERLINGEN! #2
Van welke leerkracht(en) hou jij
Naam Zehra Meydan
het meest? Meneer Kolkiran :)
Geboortedatum 27 februari 1998
Welke leerkracht(en) vindt u het
Hoe oud ben je? 14 jaar
vervelendst? Geen antwoord.
Wat doe je graag als het vakantie
Hoe ziet jouw droomprins(es)
is? shoppen, wandelen, slapen, eten
eruit? Ik heb er geen.
Wie is (zijn) je beste
Ga je graag naar school? Soms, ja.
vriend(in),(nen)? BZZ AMA!
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In welke vakken ben je goed?
Engels.
Wie is (zijn) jouw idool? Justin Bieber (L) en Michael Jackson (L), James
Maslow (L)

INTERVIEWS MET ONZE
LEERLINGEN! #3

Interview met mnr. De Vaal
Wat doet u graag in uw vrije tijd?
Ik sport graag, ik spreek graag af met
vrienden of met mijn familie. :)
Houdt u van sport?
Ik hou heeeeeeel veeeeeeel van sport.
:D Ik sport 6 dagen per week en 1
rustdag. Ik loop en ik zwem.
Wat is uw lievelingsgerecht?
Frieten met stoofvlees. ;)
Bent u tevreden met uw beroep?
Ik ben heel tevreden, ik ben gelukkig
hier op school en ik vind het aangenaam werken met leuke studenten en
goede collega’s.
Van welke leerkracht(en) houdt u
het meest?
Van de leerkrachten die mee veel
plezier willen bleven en het beste voor
hebben met de studenten.
Welk sterrenbeeld heeft u?
Ram
Van welke kleuren houdt u?
ROOD! :D
Waarom wou u een leerkracht
worden?
Omdat ik graag mensen help en ik
weet dat je jouw schooltijd altijd blijft
herinneren en ik wil mijn best doen
om studenten leuke herinneringen te
bezorgen.
Naar welke landen bent u al geweest?
China, Japan, Thailand, Verenigde
Staten, Turkije, Algerije, Ghana, Argentinië, Brazilië en heel West-Europa!
(WOOOOOOOW) (Hij lijkt wel een
wereldreiziger) :D
En een vraagje voor mij -> waarom heb je deze leerkracht gekozen?
OMDAT HIJ DE TOFSTE LEERKRACHT
IS ! :-)
Ruveyda Avci (1Talen)

Naam Moena Wuestenbergs
Geboortedatum 26 november 1998
Hoe oud ben je? 13 jaar
Wat doe je graag als het vakantie
is?
Shoppen, muziek luisteren, zingen,
familie bezoeken, enz...
Wie is (zijn) je beste
vriend(in),(nen)?
Fatima El Manouti en Hind Riani
Van welke leerkracht(en) hou jij
het meest? Mevr. Jo Verhaegen
Welke leerkracht(en) vindt u het vervelendst? Meneer Erdogan
Hoe ziet jouw droomprins(es)
eruit? Zayn Malik! (L) en iemand onbekends. Jaden Smith en Justin Bieber
STYLE.
Ga je graag naar school? Neen
In welke vakken ben je goed? LO
en Engels
Wie is (zijn) jouw idool? Justin
Bieber, Zayn Malik, Wiz Kmalifa, Lil
Wayne, B.O.B., Beyonce, Trey Songz,
Usher, Jaden Smith, Snoop Dogg, Selena Gomez, Demi Lovato (L), Rihanna,
Drake, David Guetta
Naam Sena Kosar
Geboortedatum 20 oktober
Hoe oud ben je? 13 jaar
Wat doe je graag als het vakantie
is? Leren :P Niet dus, achter mijn pc
chillen.
Wie is (zijn) je beste vriend(in),(nen)?
Remzije Gulmez, Esra Kosar, Mihran
Topbas, MERJEM, Cemile, Esra G.,
Rabia
Van welke leerkracht(en) hou jij
het meest? Meneer Kaya
Welke leerkracht(en) vindt u het
vervelendst? Geen een.
Hoe ziet jouw droomprins(es)
eruit? Heel knap. Er is nu geen, duhh!
:P
Ga je graag naar school? Ja, maar
de lessen zijn echt saai, behalve
wiskunde.
In welke vakken ben je goed? Nu
momenteel wiskunde.
Wie is (zijn) jouw idool? Bruno
Mars, Justin Bieber, Demi Lovato, ….
(een persoon, maar zeg ik niet ) :)
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Interview met mevr. Pypops
Wat doet u graag in uw vrije tijd?
Ik ga graag paardrijden, viool spelen
in het orkest, gitaar spelen, lezen en
fietsen.
Vindt u het leuk om les te geven?
Ik vind het heel plezant, als de leerlingen luisteren.
We hebben gehoord dat u van
paardrijden houdt, hoe komt dat?
Geen flauw idee, ben er ooit mee
begonnen. Nooit mee gestopt daarna
en sinds ik een eigen paard heb is het
alleen maar leuker geworden.
Wat is uw hele naam?
Ines Elise Gerarde Pypops.
Waarom heeft u het vak Nederlands gekozen?
Omdat het mijn moedertaal is en ik
vind het een hele mooie taal.
Van welke klas(sen) houdt u het
meest?
1Talen, daar ben ik klastitularis van en
alle klassen die goed opletten.
En een vraag voor mij = waarom
koos je deze leerkracht?
Omdat zij m’n klastitularis en omdat zij
een supertoffe leerkracht is. =)
Ruveyda Avci (1Talen)
De zeer grote korting die
mnr. Erven laatst te pakken had!

10 tips om…
10 tips om het tot het 6de jaar te redden op het Lucernacollege
u Denk nooit op een dinsdag dat het het begin van de week is, maar zie het als bijna het einde van de week
v Werk met mate voor school, wanneer je te veel geeft, houd je het niet lang vol. Doe wat genoeg is om te slagen
w Probeer jezelf wijs te maken dat je houdt van Lucerna, dat je houdt van de kou, en dat je houdt van het mooie uniform,
dat iedereen oh zo mooi staat.
x Streef naar een bepaald doel, maak een keuze van wat je wil, en ga daar voor.
y Blijf na de bel niet te lang hangen op school, zo snel mogelijk weg wezen. 7 uur op een dag is al lang genoeg.
z Sta op, niet met de gedachte dat je hele dag naar school moet, maar dat je om half 4 terug vrij bent.
{ Wanneer het vakantie is, besteed het dan ook volledig met wat jij wil, en wat jij graag doet. Zie dinsdag dan als begin
van de week, en niet als bijna het einde van de week.
| Verdeel zoveel mogelijk werk met klasgenootjes. Samenvattingen verdelen etc.. Zodat iedereen meer free time heeft.
} Zorg voor een leuke sfeer in de klas, hoe anders houd je het vol?
~ En het moeilijkste van al, probeer het Lucernacollege te missen na een vakantie.
Nassira Ben M’Hand (6 e klas)

Lucerna in the world: oproep foto’s & kaartjes (HELP MEE!)
Stuur deze zomer vanuit al jullie exotische vakantiebestemmingen een kaartje naar de school, met al dan niet een intelligente tekst erop en zo zullen we een mooie collage in de schoolkrant kunnen maken :)
Stuivenbergplein 7 2060 ANTWERPEN

En natuurlijk zou een uitgebreide fotoserie in de schoolkrant ook zeer de moeite waard zijn, van jullie en/of vreemde mensen en iets duidelijks “Lucerna’s” in beeld, zoals de sleutelhanger, jullie uniform, de schoolkrant.. Zie ook hieronder voor
de uitvoering van Lucerna in the World van het afgelopen jaar, ter inspiratie!
Uiteraard kan dit de hele zomervakantie lang gemaild worden naar anne.vandelft@lucerna.be .
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Leerling/leerkracht in het zonnetje
Ik ben een leerling(e) uit het eerste
jaar en ik had een wel tof idee... Ik ga
dus leerkracht(en) en leerling(en) “in
het zonnetje” zetten en als jullie willen
kunnen jullie ook iemand ”in het zonnetje” zetten! Als jullie dat gaan doen,
kunnen jullie de naam van die persoon
opschrijven en graag ook jullie naam
en waarom jullie die gekozen hebben.
Als je wil kan je ook jezelf kiezen. (Als
het een leerling is die jullie hebben gekozen, kan je daar ook best de klas en
zo bijschrijven...;-)) Dat allemaal kunnen jullie afgeven aan het secretariaat
en wie weet komen wij ineens voor
jouw neus staan en je verblinden met
een foto en je opzadelen en overladen
met vragen!!!
Dus, ik (wij) wachten in spanning
op jullie briefjes met namen! Heel
veel groetjes, een leerling(e) uit
het eerste jaar!...

Hoe zou u de wereld willen/kunnen verbeteren?
Bijvoorbeeld 1 bepaalde dag waarin
alle scholen (dus leerlingen en leerkrachten) in België of enkel in Vlaanderen niet met de auto mogen komen,
of 3 dagen lang met het hele gezin
geen vlees eten (dan moet echt iedereen meedoen). En nog zo veel meer
ideeën...
Wie zou u in het zonnetje willen
zetten van de leerkrachten en de
leerlingen?
Van de leerkrachten zou ik gewoon
alle leerkrachten die leuk zijn willen
:) Bijvoorbeeld mevr. Kurtoglu, mvr.
Demirci, mr. Kaya, mr. Karatas (onze
klastitularis natuurlijk :)), euhmmm...
er zijn er nog heeell veeel.
En van de leerlingen al mijn vriendinnen: Merjem, Cemile, Esra G., Rabiya,
Esra K., Remziye, Sena, Eda nur :), ...
zijn er ook veel :)

En nog wat
afscheidszonnetjes..

De wel bekende Seyma Seker... Iedereen kent haar toch?! Die
lieve aardige behulpzame leerlinge
van 1Talen... Ja, je kent haar toch?
Wel, helaas... Hou je vast!!! Wacht
ga misschien even zitten... Oké, zit je
nu? Oké, niet flauwvallen of wenen of
schreeuwen of dansen of weet ik wat
allemaal doen, gewoon zitten waar
je zit...want dit is echt verschrikkelijk nieuws... Zij (dus, Seyma) gaat
verhuizen naar Turkije en ze gaat daar
verder studeren... We hopen voor haar
dat ze daar erg gelukkig gaat zijn/leven... Het ga je goed, Seyma ;)

WE GAAN
JE MISSEN!!!!!!!!!!

TAHIR KOCAK!
(2MWb)

MIHRAN TOPBAS!
(2Latijn)

Wat vindt u ervan dat u in “het
zonnetje” gezet wordt?
Ik vind het tof en lief van meneer
Karatas.
Hebt u misschien een idee om bv.
de wereld te verbeteren of zo?
Nee niet echt, ik alleen kan de wereld
niet verbeteren.
Hoe zou u de wereld willen/kunnen verbeteren?
Door arme mensen meer te helpen.
Wie zou u in het zonnetje willen
zetten van de leerkrachten en de
leerlingen?
Leerkracht: meneer Erdogan & leerling: Ismail Serin

Wat vindt u ervan dat u in “het
zonnetje” gezet wordt?
Als eerst ben ik zeer blij =D, maar ik
vraag me nog steeds af waarom ik?
Maar toch, het is leuk om uit meer dan
200 leerlingen gekozen te worden en
in het zonnetje gezet te worden :) Dus
dank je!!
Hebt u misschien een idee om de
wereld te verbeteren ofzo?
Een idee niet echt, de mensen moeten gewoon de mensen luisteren die
zeggen dat het milieu vervuilen slecht
is en een paar voorbeelden geven hoe
een beter milieu bereikt kan worden.
En ook zo voor het verminderen van
het broeikaseffect.
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Dit is meneer Yannick en hij heeft voor
het eerst in zijn leven aan ons (eerste
middelbaar) lesgegeven... Hij deed het
super!!! Dus we zetten hem even in de
bloemetjes ;)

Brief aan… een CELEBRITY!

Dubstep TOP 5

Beste artiesten van Het Goede Doel,
Hoewel vrijwel niemand van onze lieftallige leerlingen en wellicht zelfs de leerkrachten niet
echt bekend met jullie zal zijn (jullie waren immers vooral actief lang lang geleden, zelfs
ver voor mijn jeugd), moet een band met een dergelijke naam (en natuurlijk omdat de
origine Nederlands is) prachtige poëtische liederen gemaakt hebben en per definitie enig
niveau hebben.
Ik wil jullie bedanken voor de fantastische levensles die jullie mij gegeven hebben, namelijk wat hieronder uitgeschreven is (een soort van verhaal doch vol nuttige informatie):
Ik ging midden in de winter naar een ver en warm land,
maar alle schaduw was bezet dus ik was snel verbrand.
Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang.
Overal geweest en ik sprak met iedereen.
Nooit geaccepteerd dat ik steeds heb geweten.
Als het weer even niet meezit, en jij zonder adem van je ﬁets afwaait,
dan moet je er op rekenen, dat straks op de weg terug de wind weer is gedraaid.
Een eigen huis, een plek onder de zon, en altijd iemand in de buurt.
Ik kan wel zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk.
Verkleed als Sinterklaas, ook met een valse baard om.
Oh, was ik maar een gijzelaar, dan stond altijd m’n eten klaar, dan kon ik altijd klaverjassen en hoefde ik nooit meer af te wassen.
Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar lacht.
Een keer trek je de conclusie: vriendschap is een illusie; vriendschap is een droom, een
pakketje schroot, met een dun laagje chroom.
Geef de mensen wat ze willen, te vreten: gatenkaas, erwtensoep.
Alle mensen wonen op de aarde voor zover ik weet, toch leeft niet iedereen op de zelfde
planeet.
Vriendelijke groeten,
AvD
P.S. Het oorspronkelijke plan was een brief te schrijven aan
Clouseau (excuses) wegens een grotere kans op succes
gezien ik in BELGIE woon en niet meer in NEDERLAND,
maar na nader onderzoek blijkt dat deze groep vrijwel alleen
maar belachelijke liefdesliedjes kan maken dus chapeau voor
jullie diverse en relevantere songteksten :)
P.P.S. Voor degenen die denken dat ik buitengewoon goed kan hallucineren, de levensles
hierboven is samengesteld uit meerdere songteksten.

Chocolademeteorieten
Mihran Topbas (2Latijn)
Ingrediënten
❉ 80 g cocopops
❉ 50 g pure smeltchocolade
❉ 100 g vloeibare lightroom
❉ 1 eetlepel bittere cacao
❉ 1 eetlepel discobolletjes
❉ 1 eetlepel suikersterretjes
Bereidingswijze
 Hou 1 handvol van je cocopops
apart voor de versiering. Vermaal de
rest van de cocopops met een mixer
tot poeder.
 Verwarm de room in een kleine pan
en giet ze vervolgens in een grote
kom, bovenop de brokken smeltchoco-

lade. Dek het 2 min. af met een bord,
even roeren en je hebt een chocoladesaus.
 Doe de gemixte cocopops bij in
de kom, op de gesmolten chocolade,
en roer goed door elkaar tot een dik
mengsel. Zet 30 min in de koelkast.
 Zet 4 schaaltjes klaar als volgt:
cacao in het eerste, cocopops in het
tweede, discobolletjes in het derde en
suikersterretjes in het vierde.
 Schep 1 koffielepel van het dikke
mengsel en rol het tussen je handen
tot en mooi bolletje. Rol vervolgens
door één van de 4 schaaltjes.
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Begin dit jaar had ik een top 5 dubstep
gemaakt, 1 jaar is al voorbij gegaan
dus ik zal een nieuwe top 5 lijst maken
met “hot dubstep songs”. Sommige
van deze liedjes zullen jullie niet direct
kunnen vinden via Youtube of je zal
het foute liedje vinden. Als oplossing
hiervoor raad ik jullie aan om de link
gewoon over te schrijven.Veel luisterplezier.
u LMFAO – Party Rock Anthem dubstep
Link: http://tinyurl.com/7fbvhhk
v SKisM – Rave Review (dodge &
fuski remix)
Link: http://tinyurl.com/89r857m
w Killsonik – Bloodlust
Link: http://tinyurl.com/74hnwul
x Glebstar – Concrete Jungle (Dubstep) 2010
Link: http://tinyurl.com/8xl9wzu
y Delta Heavy – Get By (Official
Video)
Link: http://tinyurl.com/75xz3ky
door Mehmed Ali Coskun (5 e klas)
Verhalen van Nasreddin Hodja
Nasreddin hodja leende eens een
kookpan van zijn buurman. Na een
paar dagen bracht hij de pan terug. In
die pan lag nog een kleinere pan.
Waarom ligt er een kleine pan in mijn
kookpan?” vroeg de buurman.
“Proficiat, buur”, zei de Hodja, “jouw
pan heeft een baby-pan gekregen”.
Blij ging de man naar huis, en stiekem
lachte hij die domme Hodja uit. “Een
kookpan die kinderen krijgt, belachelijk!”
De week nadien wilde Nasreddin een
grotere pan lenen.
De buurman vond dit natuurlijk goed,
en hij dacht al aan de baby-pan die hij
weer zou krijgen. Die domme Hodja
toch...
Na een week had de Hodja de pan nog
steeds niet teruggebracht, en na twee
weken óók nog niet. De buurman ging
ze dan maar zelf terugvragen.
– “Hodja, kan ik mijn pan terugkrijgen?”
– “Jammer, beste buur, maar dat gaat
niet. Je pan is deze nacht gestorven”.
– “Wat? Is mijn pan dood? Hodja, dat
kán toch niet! Je houdt me voor de
gek!”
– “Tja... Een pan die kindjes kan krijgen kan ook sterven”.
mnr. Kolkiran

Mevrouw van Delft op reis naar Suriname
Suriname, Zuid-Amerika: een nieuw
continent voor mij om te veroveren!
De eerste dag van de vakantie vertrok
ik naar deze oud-kolonie van Nederland, waar men zelfs nog volledig
Nederlands spreekt en Nederlandstalig
onderwijs krijgt, naast de vele andere
talen die in dit land gebezigd worden.
Lang lang lang geleden werd Suriname
gekoloniseerd door de Engelsen, maar
in de 17e eeuw had Nederland graag
oorlog met Engeland en veroverde de
kolonie van hen. Engeland had NieuwAmsterdam in Noord-Amerika al weten
te veroveren, maar Nederland was wel
tevreden met het zeer vruchtbare en
groene Suriname en weigerde daarom
de teruggave van het huidige New
York. De huidige, overmoedige dagdroom van elke Nederlander: een New
York met klompen, molens en heel veel
kaas, en overal ter wereld het prachtige Hollandse accent met oversociale
praatjes, luidruchtig verstaanbaar voor
iedereen…
Suriname, onafhankelijk van Nederland
geworden in 1975, is 4x groter dan
Nederland (en dus ruim 5x groter dan
België!). Het verbaasde me te weten
te komen dat er echter slechts circa 1
miljoen Surinamers op de wereld zijn,
waarvan ongeveer de helft in Neder-

land woont (en deze zijn niet weg
te denken uit het straatbeeld van de
Nederlandse steden/cultuur) en dus
de andere helft in Suriname, waarvan daar dan weer ruim de helft in de
hoofdstad Paramaribo woont!
Ondanks dat het eigenlijk een “derde
wereld-land” is, is er weinig te merken
van de armoede, omdat alle “rijkdom”
vrij evenredig verdeeld is, of beter gezegd: iedereen is arm. Er is ruimte, er
is enorm veel groen en natuur (jungle
eigenlijk), bijna alle huizen zijn eenlaags en vrijstaand; zelfs in Paramaribo. Let wel: als je een vakantie wenst
met zo min mogelijk Hollanders (en
ja, ik heb al vele commentaren mogen
ontvangen over mijn (ex)landgenoten
en hun immer jolige aanwezigheid in
het buitenland, en ja, ik ben ook zo,
want ja, ik ben ook een gang verderop
te horen qua stemgeluid!), ga zeker
niet naar Suriname, want er zijn bijna
meer Hollanders dan Surinamers te
vinden hier en ze zijn ready to talk :-)
Elke supermarkt die er is, meer een
soort winkel dan het Amerikaanse concept van een superstore, is van Chinezen, die naast Javanen en voormalige slaven uit Afrika, een belangrijke
bevolkingsgroep vormen in Suriname.
Naast houten kerken en enthousiast

De schoolhoroscoop

TWEELINGEN

RAM

Het leven gaat niet altijd over rozen, maar soms

verover je plek op school, in de kudde des levens..

Beste Ram, kruip toch wat vroeger in je bed! Met

wel over tulpen, Tweelingen. De sterren raden je

WATERMAN

jouw slaaphoofd kan je niet opletten en de onver-

deze week aan een hoop Cola Zero te drinken, dat

Goede tijden, slechte tijden; een dag die als een

wachte toetsen vliegen je om de oren. Kruip voor

zal goed zijn voor je mojo.

nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden,

10u onder de wol en verbaas jezelf met een schit-

gekleurde Hindoestaanse tempels, zijn
er ook een hoop prachtige moskeeën.
Bij een eventuele jungle-tocht zal je
meer zweten dan je je ooit hebt kunnen voorstellen, “aye” en “no spang”
zijn essentiële termen om te kennen,
tropische regenbuien zijn zelfs in de
Kleine Droge Tijd meermaals per dag
in stortvloed, doch slechts enkele
minuten aanwezig en er zijn muggen,
HEEL VEEL muggen, giftige slangen,
fluorescerende kikkers, capibara’s,
hagedissen, vreemde vogels, dolfijnen,
apen en naar het schijnt zelfs vogelspinnen, maar die zouden wel alleen
in het oerwoud zitten.. En ik heb ook
geleerd dat kaaimannen blijkbaar soort
van aaibaar zijn, mits er een elastiek
om hun kaken zit.

deze maand. Leer van de achterliggende lessen en

BOOGSCHUTTER

liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte

terend rapport!

Komen die broodjes kaas je dan eindelijk de neus

tijden; nee het leven spaart je niet Waterman..

WEEGSCHAAL

uit, Boogschutter? De tonijn-broodjes daarentegen

Soms geluk en soms verdriet.

Het leven draait niet alleen om die ene Koreaanse

zijn je nieuwe liefde.. Bovendien zijn je vrienden

MAAGD

popgroep, lieve Weegschaal. Het secretariaat heeft

met het sterrenbeeld Vissen meer dan ooit interes-

Je uniform blijft maar scheuren deze maand.

je fanfoto’s nu wel genoeg gezien, probeer ze eens

sant, hmm… Toch je beren-instinct?

Omdat je van school niet in je jeans mag komen

te vervangen met Franse woorden of geschiedkun-

KREEFT

en zeker niet in iets anders dan een wit shirt,

dige prentjes.

Soms heb je het gevoel dat je bijna je kookpunt

schaam je je dood en blijf je BIJNA maar de hele

STIER

bereikt, maar probeer het leven wat meer rood,

lente thuis. En blijf je bijna zitten.. En besluit je

Zeg Stier, je wilde karakter is normaal gezien wel

euh, rooskleurig in te zien Kreeft. Probeer je schild

om eens flink te gaan shoppen volgens de laatste

positief, maar deze maand kan je je beter inhou-

soms wat te laten zakken, mensen rondom je

mode..

den, je potloden blijven maar breken en als je zo

zouden je nog weleens kunnen verbazen..

VISSEN

doorgaat, raak je failliet! Of gebruik wellicht een

STEENBOK

Vissen, het leven is als een zure bom, dus denk

tijdje geen potloden meer..

Steenbok, wat ben je soms toch vreselijk koppig!

eens vaker eraan om je vitaminepillen te nemen.

SCHORPIOEN

Probeer eens op dezelfde wijze non-stop al je huis-

Niet teveel natuurlijk, anders krijg je buikpijn!

Iedereen kan je creativiteit wel herkennen en ap-

werk te maken of daadwerkelijk te luisteren naar

Soms voel je je een beetje als een vis op het

preciëren Schorpioen, maar de Kunst- en Cultuur-

je leerkrachten, en wie weet wat voor hoogtes je

droge, praat eens wat meer met je huisdier, dat

avond is helaas al geweest, dus doe maar weer

zal beklimmen.. P.S. Dat sikje staat je wel!

verbetert jullie band!

normaal. Pas deze maand op voor de stoelen in

LEEUW

lokaal 203.

Leeuw, nooit eerder heeft een film zo een duidelijke boodschap gehad voor jou als de The Lion King
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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…

d
Omdat mijn vriendje niet zo goed is in wiskunde, heb ik hem mijn
werkboek uitgeleend, maar nu is hij die kwijtgespeeld. Ik ben echt heel
teleurgesteld, maar durf me niet boos te maken op hem uit angst dat hij
me stom zal vinden. Wat moet ik doen?
liefste meisje (? :-) ), je hebt ten eerste gelijk! Je mag ook boos en teleurgesteld
zijn! Je hebt daar het recht op! Maar kwaad worden is niet de juiste oplossing.
Zoals ze zeggen (dit spreekwoord past hier niet echt bij maar toch…): “bloed was
je niet af met bloed, maar met water”.
Dus wat je kan doen is met je vriend gaan praten! Vertel hem wat je voelt en
waarom je kwaad (enzo) bent op hem… Hij zal je zeker begrijpen! En voor zijn
wiskundeprobleem kan hij naar de wiskundeleerkracht gaan en om bijlessen
vragen… en jouw boek, vraag aan je vriendJE of hij goed wilt zoeken, want waarschijnlijk zit jouw boek gewoon in een of andere kast van hem ofzo… ik wens je
echt heel veel geluk, sterkte en succes…

Mensen met liefdesproblemen of vragen over

d
Mijn vriend zingt vals maar ik durf het niet te zeggen. maar hij
stopt maar niet met zingen. Wat moet ik doen?
hmmm… Die vriend van jou lijkt me wel een koppige :-) maar als hij vals zingt,
Dus kom maar op met jullie vragen! ! !
moet je daar wel iets van zeggen, want dan kan hij er ook wat aan doen. als niedr.-vampire-helpt@hotmail.com
mand daarover iets gaat zeggen, dan ZAL hij er dus nooit achter komen… vertel
hem dat wel op een liefdevolle en aardige manier. Dan zal hij je vast en zeker
begrijpen! En misschien kunnen jullie samen oefenen en zingen? Dat is altijd veel leuker!
liefde kunnen die aan mij (dus dr Vampire)
vragen!

d
Mijn vriendin heeft 2 katten en soms is het alsof ze meer van hen houdt dan van mij. Stiekem, als ze
er niet is, dan doe ik heel onaardig tegen ze. Hoe kan ik competeren met de huisdieren van mijn vriendin, of
ervoor zorgen dat ze mij meer ziet staan dan hen?
Beste, euh… geen (grote)-kattenfan, ten eerste: je moet niet gemeen doen tegen die katten, dat zijn toch ook maar dieren?...
en ten tweede: je moet niet denken dat ze meer van de katten houdt! Waarschijnlijk houdt ze evenveel van jullie allemaal…
mijn tip voor jou: doe lief tegen de katten en je vriendin zal zien dat je goed met ze om kan en dan zal zij dat heel erg
waarderen! Ik wens je heel veel geluk :-)
d
Ik schaam mij een beetje om dit toe te geven.. Na zoveel van u gehoord en gelezen te hebben, beste,
intelligente, grappige, aantrekkelijke Dr. Vampire, ben ik een klein beetje verliefd op u geworden denk ik..
Maar, kan dat wel zo via letters? En dan is er nog een groot probleem, mijn liefste vampier, namelijk, ik ben
een weerwolvin.. Kan het ooit wat tussen ons worden? Koestert u dezelfde warme gevoelens als ik, terwijl u
mijn woorden leest?
Beste weerwolf(vin), jouw woorden geven me echt een warm gevoel! En trouwens, je hoeft je helemaal niet te schamen!
Het is best wel mogelijk dat je zo via letters en zinnen verliefd kan worden. je kan zelfs op iemand verliefd worden, waarvan je dat niet eens zou verwachten… en helaas kan het niets tussen ons worden, het heeft niets te maken met dat je een
weerwolf bent ofzo, want ik heb veel weerwolf-vrienden! Maar het zit dus zo, je kan niet weten of ik een mannelijke of
vrouwelijke vampier ben. Want ik heb een paar belangrijke beroepsgeheimen. Een paar daarvan zijn:
1. Niemand mag weten wie ik ben; 2. Niemand mag mijn geslacht weten, 3…
wel, er zijn er dus nog een HELEBOEL.
dus, liefste weerwolf, misschien vind je op een dag een echte vampier (of ander wezen ;-)), die wel van je kan houden!
(en nog een dingetje: met vampieren heb je (bijna) altijd geluk, (bijna) alle vampieren zijn romantisch! Geloof me, ik kan
het weten….) nou, ik wens je nog heel veel geluk, en succes!
(PS: misschien kunnen we wel goede vrienden worden?....)

Mooie tekeningen gemaakt door: een leerling uit het 5e jaar, Zehra Meydan (1e klas)
en Betul Nur Comert (1e klas)! Bedankt dames ;-)
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vanaf 10 jaar

boekenaanraders

door mevr. Pypops

vanaf 12 jaar
Horace Carpentine
is zeer geïnteresseerd in fotografie.
Hij is dan ook in de
leer bij een gekende fotograaf. Op
een dag vraagt een
rijke dame om haar
portret te maken. De fotograaf besluit
de foto te trukeren zodat er ook een
beeld van haar overleden dochter Eleonora op staat. Horace is het hier niet
echt mee eens maar werkt toch mee
omdat hij zijn baantje niet wil verliezen. Maar dan blijkt dat Horace door
zijn foto’s Eleonora’s geest tot leven
heeft gewekt. Eleonora wil zich wreken
op haar moeder die haar altijd wreed
behandeld heeft. Samen met Pegg, het
dienstmeisje, probeert Horace Eleonora te stoppen. Zal het hen lukken?
Het boek ‘De schimmentovenaar’ van
Avi moet je niet lezen voor het slapengaan. Het is razend spannend. Je wilt
blijven lezen omdat je wilt weten hoe
het afloopt.

In het boek ‘De Zevensprong’ van
Tonke Dragt lopen fantasie en werkelijkheid door elkaar.
Meester Frans van der Steg krijgt op
een dag een vreemde brief. Eerst denkt
hij dat het een grap van zijn leerlingen is, maar die weten er niets over.
Samen besluiten ze het raadsel op te
lossen. Meester Frans besluit om te
doen wat er in de brief staat en gaat
naar het kasteel met de ontelbare
trappen. Daar geeft hij les aan GeertJan. Blijkbaar ligt er in het kasteel een
schat begraven. Alleen iemand die
jonger dan 18 jaar is, kan hem vinden.
De oom van Geert-Jan wil de schat
zelf hebben. Daarom wil hij niet dat er
iemand in het kasteel komt. Maar de

‘Billie en Bollie’ is een humoristische
strip. Samen met zijn hond Billie
beleeft Bollie de gekste avonturen.
Ze zijn onafscheidelijk. Waar Bollie
is, daar is Billie ook. Ook hun vriend
Pim mag niet ontbreken. Deze jongen,
wiens haar altijd voor zijn ogen hangt,
zorgt altijd voor een extra komische
toets.
De auteur Jean Roba heeft zeker een
cocker spaniel. Iedereen die al met
deze honden te maken heeft gehad,
zal de typische kenmerken herkennen in Billie. Zowel de vrolijkheid als

INTERVIEWS MET ONZE LEERLINGEN! #4
ben, “hij moet grappig zijn” en zich
Naam Bob & Gary (Edibe & Beyza)
niet anders gedragen bij jongens! Euh,
Geboortedatum Bob: 06/03 Gary:
moet knap zijn met een pak en een
20/01
das + strikje (geen blinkende schoeHoe oud ben je? …
nen / all stars) !
Wat doe je graag als het vakantie
Ga je graag naar school? Neen!
is?
In welke vakken ben je goed? Uitvoetballen, lol maken, luieren, eten,
stappen en studies :)
grappen uithalen :)
Wie is (zijn) jouw idool? Adam
Wie is (zijn) je beste
Sevani, Fenerbache en Bjk, Alex De
vriend(in),(nen)? Nazli, Tahir en
Souza, Murat Yildirim, MK, LG. :D
Kubrilay, Rabia Cebeci
Naam Beyza Uzun
Van welke leerkracht(en) hou jij het
Geboortedatum 1 december 1999
meest? Mr. Kaya, Mr. Gunal en Mr.
Hoe oud ben je? 12 jaar
Yilmaz
Wat doe je graag als het vakantie
Welke leerkracht(en) vindt u het
is? luieren, op pc, wii, tv en afspreken
vervelendst? Er zijn er teveel om op
met vriendinnen
te sommen.
Wie is (zijn) je beste
Hoe ziet jouw droomprins(es)
vriend(in),(nen)? Zainab Ahmad,
eruit? Kort haar, liefst groene ogen
Mariem Amakrane, Sumayo Abdirahmaar bruin kan ook, kan skateboarden
man, Ruveyda Avci, Merve Kalkan,
en moet een heel leuk karakter heb17

groep ‘de zevensprong’ besluit GeertJan te helpen. Meester Frans wordt
mee in het complot gesleurd. Met de
hulp van de kinderen uit zijn klas en
Geert-Jan probeert meester Frans het
raadsel op te lossen. Zullen zij de schat
vinden voor de oom van Geert-Jan het
complot ontdekt?
Dit boek is spannend van het begin tot
het einde. Tijdens
het lezen krijg je
steeds meer vragen.
En de antwoorden
komen pas op het
einde van het boek.
Zeker de moeite
waard om eens te
lezen dus.

de vraatzucht van dit hondenras zitten
prachtig verwerkt in de strip. Maar ook
Bollie, met zijn typische uitspraken
voor jongens, is onweerstaanbaar. Binnenkort krijgen zij trouwens hun eigen
film. Iets om naar
uit te kijken.

Eda Nur Duran, Fatima van het 6de
en 1e, Esma en ook Kubra van het 6e,
Sureyya Deveci en Hilal Aydemir :)
Van welke leerkracht(en) hou jij
het meest? Wil ik niet zeggen :P
Welke leerkracht(en) vindt u het
vervelendst? Wil ik ook niet zeggen
Hoe ziet jouw droomprins(es)
eruit? HIJ BESTAAT NIET!
Ga je graag naar school? Neen!
In welke vakken ben je goed? Ik
weet het niet, geen?
Wie is (zijn) jouw idool? Michel
Kelo, Sami Yusuf.

Woord van de maand:

oprotten

Bijna vakantie. Het einde van het jaar
is in zicht. Het is tijd om ons schooljaar te completeren. We maken af met
wat we begonnen zijn. En aangezien
we dit jaar allemaal met een schone
lei begonnen zijn, hoop ik oprecht dat
iedereen ook met een schone lei kan
eindigen. Al besef ik wel dat dit een
utopie is. Een schone lei wordt immers
tijdens het jaar volgeschreven, daarvoor dient ze ook. En de verhalen die
erop komen hebben niet allemaal een
happy end. Toch heeft elk verhaal zijn
waarde en kan elke lei nu eenmaal niet
volgeschreven worden met succesverhalen. Maar een mens mag dromen
ook al heeft een wijze Nederlander me
ooit ingezongen dat de meeste dromen
bedrog zijn.
Een jaar vliegt voorbij en voor je het
beseft is het tijd om op te rotten en
voldaan de vakantie in te duiken. Dat
zijn natuurlijk de woorden van een
dertiger en niet die van een student. Ik
herinner me nog toen ik student was.
Het schooljaar bleef soms maar duren.
De naam schooljaar mochten ze voor
mij destijds veranderen in schooleeuw.

En als er toen een leerkracht tegen mij
zei: een jaar vliegt voorbij, dan dacht
ik bij mezelf: oprotten hier want die
levenswijsheid van jou beschouw ik als
een levensonwaarheid.
Als kind vloog de tijd voornamelijk in
mijn vrije uren. Tijdens het spelen in
de tuin van mij of mijn vrienden of op
pleintjes in de buurt. Voetballen tot
het tijd was om op te rotten en thuis
te gaan eten. Of kattenkwaad uithalen
en al lachend weglopen en denken bij
onszelf: oprotten hier.
Mijn Nederlandse afkomst heeft er misschien voor gezorgd dat dit woord voor
mij geen negatieve connotatie heeft.
Sommigen kunnen de wenkbrauwen
fronsen maar in Amsterdam is oprotten gewoon een synoniem voor weggaan. In mijn ogen wordt onze taal zo
alleen maar rijker en rijker. Toch kan
ik me niet van de mening ontdoen dan
nu sommigen zullen zeggen: rot toch
op man. Al moet ik toegeven dat die
woorden sneller te horen zullen zijn uit
de mond van een Nederlander in plaats
van een Belg.
Mijn studenten zullen zeggen: hier is
hij weer, bezig over zijn taal en hoe
snel het jaar voorbij gaat en dat je
geen kansen mag laten liggen om succesvol te zijn. Maar luister nog heel
even. Het is immers mijn beste tip die
ik jullie kan geven. Laat geen kansen
liggen en verpruts geen schooljaren.
Stel je voor dat van Persie een penalty
gaat geven en zo Europees kampioen

voetbal kan worden en hij die even
voor het plezier naast trapt. Hij denkt
immers: er komen in mijn leven nog
wel penalty’s die ik kan trappen. Zijn
coach zal hem zeker laten oprotten. Of
beeld je in dat Usain Bolt op de komende Olympische Spelen in de finale
op 1 been gaat proberen te lopen.
Binnen 4 jaar zijn er toch terug Spelen, dus waarom nu goud pakken. Of
dat Jurgen Van Den Broeck dit jaar
de Tour de France gaat winnen maar
op de laatste dag besluit om niet naar
Parijs te rijden. Hij is vorig jaar ook al
naar Parijs gereden, dus waarom terug
doen?
Laat dus geen kansen liggen beste
studenten. Jullie helden laten ook geen
kansen liggen. En op dat vlak geven ze
het goede voorbeeld al beweer ik niet
dat ze altijd goede rolmodellen zijn.
Maar op het gebied van geen kansen
laten liggen, zijn het toppers. Het is
met andere woorden tijd om op te
rotten en met een goed resultaat de
vakantie in te gaan en te genieten van
een zomer vol hoogstaande sportprestaties. Kijk hoe topsporters geen kans
laten liggen om iets te bereiken in het
leven. Sla dit op in jouw geheugen en
start zo volgend jaar met een schone
lei en schrijf er een mooi en succesvol
verhaal op. Laat het mij dan lezen en
zeg dan in mijn gezicht: en nu rot ik
op, ik ga genieten van mijn welverdiende vakantie!
Christof de Vaal

INTERVIEWS MET ONZE LEERLINGEN! #5
Naam Zainab Ahmad
Geboortedatum 8 juli 1997
Hoe oud ben je? 14 jaar
Wat doe je graag als het vakantie is? Met mijn vriendinnen chillen, luieren in
mijn zetel :P
Wie is (zijn) je beste vriend(in),(nen)? Mijn BFF is Beyza Uzun, Sumayo
Abdirahman, Mariem Amakrane, Eda Nur Duran xD, Fatima El Manouti en Zeyneb
Aras :D
Van welke leerkracht(en) hou jij het meest? Jo Verhaegen en meneer De
Vaal tuurlijk xD
Welke leerkracht(en) vindt u het vervelendst? Dat wil ik liever niet zeggen.
Hoe ziet jouw droomprins(es) eruit?
Blauwe ogen, kort haar, hij moet van
sport houden, deftig en beleefd zijn.
Ga je graag naar school? Soms, ja
altijd :P
In welke vakken ben je goed? ALLES!
Wie is (zijn) jouw idool? Michel Kelo
(L) <3
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Uitslag van de
ouderfoto-wedstrijd uit editie 6

 DE VAAL
 KARATAS
 ERVEN
 PYPOPS
 KOLKIRAN
 ERDOGAN

De vorige 2 wedstrijden, dus van
editie 5 & 6 zijn respectievelijk gewonnen door Elif Ucan en Naoual El
Mahaoui (3e klas), die cinematickets hebben gekregen! Goed gedaan
meisjes!

Wist-je-datjes en mopjes
Galapagos eilanden meegenomen door Charles Darwin. Harriet maakt het goed en kan nog zeker 30 jaar ouder worden.
v wereldwijd 23% van de defecten aan fotokopietoestellen
te wijten zijn aan mensen die hun achterwerk probeerden te
kopiëren?

Wist je dat…
v er op de Mount Everest maar liefst 20.000 kilo afval
ligt?
v dat een 97-jarige blinde Engelse vrouw weer kon zien
na een niesbui?
v de Amerikaanse Dustin Phillips een keer in 33 seconden
een fles tomatenketchup met een rietje heeft leeggedronken?
v de grootste jojo ooit 3 meter en 17 centimeter hoog was
en 407 kilo woog?
v er elk jaar zo’n 650 mensen in het ziekenhuis komen
omdat ze uitglijden over een hondendrol?
v 31 procent van alle personeelsmanagers wel eens een
werknemer aangesproken heeft op zijn of haar onaangename lichaamsgeur?
v je in Texas op verkeersborden mag schieten, zolang als
maar meer dan de helft mist?
v ongeveer 80 procent van alle stalkers alleen leeft; en
meer dan 30 procent onder psychiatrische behandeling (geweest) is?
v de koning van Siam 9.000 vrouwen had?
v Nederlanders en Scandinaviërs de grootste melkdrinkers
ter wereld zijn? Ze drinken jaarlijks gemiddeld 66 liter melk
per persoon.
v Jupiter geen vaste grond heeft? Hij bestaat helemaal uit
gassen.
v kauwgom kauwen tijdens het uien snijden irritant getraan voorkomt?
v als je je ogen poogt open te sperren bij het niezen deze
dan de oogholtes kunnen verlaten?
v meer dan 50% van de wereldbevolking nooit een telefoonoproep gedaan of ontvangen heeft?
v een kakkerlak elke 15 minuten een wind laat?
v je bij een agressieve hond oogcontact dient te vermijden? Het beste is de andere kant op te kijken. Als hij op je
afkomt kun je het beste je hoofd en schouders laten zakken
en langzaam naar achteren lopen.
v ratten zich zo snel voortplanten dat ze in 18 maanden 1
miljoen nakomelingen kunnen hebben?
v 60% van de mensen naar het toiletpapier kijkt na het
vegen?
v in Los Angeles een man zijn vrouw mag slaan met een
riem als hij niet breder is dan 5 cm?
v het oudste dier ter wereld een schildpad is? Haar naam
is Harriet en ze is wel 172 jaar oud! Ze werd in 1830 van de

Jantje vraagt “Mama, waarom heb je grijze haren?” Moeder
antwoordt “Dat krijg je als je kinderen heel erg ondeugend
zijn.” Jantje: “Ahzo, vandaar dat oma helemaal grijs is.”
Er staan drie loodgieters (een Belg, een Nederlander en
een Duitser) op een flat van 25 meter hoog. Ineens is er
een aardbeving en het flatgebouw staat te trillen op z’n
balken en dreigt in te storten. Nuchter reageert de Nederlander, pakt een paraplu en valt van het dak en fuut, fuut,
fuuuut, landt netjes op de grond. Mooi denkt die Duitser,
dasz mache ich auch so, en fuut, fuut, fuuuut, ook hij landt
zonder kleerscheuren. Staan die twee beneden te wachten
en vragen zich af waar die Belg blijft. Ineens zien ze iets
geels loeihard naar beneden stuiven en het ploft keihard in
het losse mulle zand neer. De Nederlander loopt naar hem
toe en zegt “Jeetje vent wat doe gij nu?” Zegt de Belg: “Ja
sorry, ik kon geen paraplu vinden, dus heb ik maar een
regenpak aangetrokken”.
Jantje: ”Oma ben jij van ijzer?” Oma: “Nee, hoe kom je
daarop?” ”Papa zegt altijd dadelijk komt die oude tang
weer”
Jantje gaat eens bij opa en oma overnachten in de vakantie. Jantje moet plassen en hij roept oma ”ik moet piesen
oma”. “Maar Jantje”, zegt oma,”je mag dat zo niet zeggen.”
“Ja, maar ik moet dringend piesen oma” “Laten we afspreken dat je vanaf nu fluiten zegt in plaats van piesen.” Jantje
wordt ‘s nachts wakker door een nachtmerrie en mag bij
oma en opa liggen. Na een tijdje stompt hij tegen opa en
zegt hij dat hij dringend moet fluiten. “Maar Jantje”, zegt
opa, “dat kan toch niet midden in de nacht, zo wordt oma
wakker!” “Maar opa, ik moet echt heel dringend fluiten!” ”
Vooruit dan maar”, zegt opa. “Doe het dan heel zachtjes in
mijn oor.”
Jantje is in een boekenwinkel op zoek naar een boek,
getiteld ‘De man, baas in huis’. Hij vraagt aan een vrouwelijke medewerker waar hij dat boek kan vinden. – “Op de
tweede verdieping mijnheer!”, zegt de verkoopster. Bij de
sprookjesboeken.
Mihran Topbas (2Latijn)

19

Lieve Lucy

Beste Nick,

Groetjes,

Veel sterkte! Nu je beseft dat je fout gedrag vertoont, heb ik
er vertrouwen in dat je het kan veranderen!

door mijn probleem ben ik al heel veel vrienden verloren en
heb ik ook al veel waardevol materiaal stuk gemaakt. Hoewel ik me telkens voorneem om te veranderen, is dat me tot
nu toe nog niet gelukt. In elke schoolkrant heb ik gelezen
welke raad jij geeft en ik koester veel hoop. Hoop dat jij me
een goede oplossing kan aanreiken…
Nu ik deze kreet om hulp zit te schrijven, besef ik eens te
meer dat mijn gedrag ontoelaatbaar is en dat het naast
angst ook veel afkeer doet ontstaan. Het is de eerste keer
dat ik mijn probleem een naam geef. Ik ben agressief. Nu
het daar zo zwart op wit staat, schrik ik voor mezelf terug.
Ik kan mijn agressie meestal met moeite beheersen, maar
af en toe loopt het helemaal mis. Niet alleen de woorden
slingeren dan door de kamer ook alles binnen handbereik
moet er aan geloven. Zo is mijn hele cursus Frans al aan
flarden gegooid en mijn tekenmateriaal is helemaal aan
diggelen. Lieve Lucy, materiaal kan ik vervangen, maar alle
vriendschappen die ik zo al stuk gemaakt heb, die kan ik
nergens terug kopen. Soms verlies ik mijn controle tegenover de leerkracht of tegenover een medeleerling en dat
resulteerde al vaker in strafstudies en zelfs uitsluitingen.
Weet jij misschien goede tips om de agressie niet tot uiting
te laten komen? Moet ik misschien relaxatietherapie volgen?
Ik ben tot (bijna) alles bereid.

Gewel Den Aar

agressie is een gevaarlijk probleem, ik ben blij dat je dat
al beseft. En wat levert agressie op? Niets, behalve angst
en scherven. Er is wel een spreekwoord dat zegt: scherven
brengen geluk, maar dat telt alleen wanneer iets per ongeluk stuk gaat. Agressie brengt zeker geen geluk.
In je brief geef je zelf aan dat je af en toe de controle verliest, dat je stoppen doorslaan en dat het dan fout afloopt
voor alles en iedereen in je buurt. Als je voelt dat dat gebeurt, ga dan even naar een rustige ruimte, als dat mogelijk
is. Je kan altijd de leerkrachten op de hoogte brengen, zodat
zij je laten gaan. Als je je onmogelijk kan verplaatsen, probeer dan in je hoofd tot 10 te tellen. Je ergste agressie zal
dan bekoelen en hopelijk zijn je reacties dan ook minder fel.
Misschien is je probleem daarmee opgelost; als dat niet het
geval is, raad ik je aan om er met een professional over te
spreken. Er bestaan trainingen waarin je leert je agressie te
beheersen.
De schade die je tot nu berokkend hebt, kan je proberen
te beperken: verontschuldig je in de eerste plaats bij de
mensen die je hebt bang gemaakt of gekwetst hebt. Als je
materiaal van anderen stukgemaakt hebt, kan je iets in de
plaats kopen. (Om je leerkracht Frans te plezieren, kan je
misschien een nieuwe cursus Frans kopen?)

Lieve groetjes,
Lucy

Prof iciat Hamdi en Abdulkadir, Esma en Fatima!
WetenschapsEXPOsciences: winst voor
Lucerna Antwerpen!
Op 27 en 28 april hebben enkele
leerlingen van Lucerna Antwerpen
deelgenomen aan een Wetenschapsbeurs voor jongeren, georganiseerd te
Brussel door JCW. De WetenschapsEXPOsciences is een jaarlijks nationaal
evenement, waarbij jongeren uit alle
lagen van het onderwijs (van basisschool tot en met het hoger onderwijs)
mogen participeren. Inmiddels is het
vanzelfsprekend worden er binnen
onze vestigingen speciale uren ingericht voor de deelname, bedoeld voor
de leerlingen die echte wetenschappelijke ambities hebben en dol zijn op
zelf proeven uitvoeren en onderzoek
doen. Het Lucernacollege organiseert
sinds 2008 ook zelf een Wetenschapsbeurs, waarbij de projecten vooral
energiegebonden zijn; een vergelijkbaar initiatief en zo kunnen leerlingen
aan meerdere olympiades/exposities
tegelijk meedoen om hun wetenschappelijke horizon te verbreden.
JCW, ofwel Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw, is een vereniging gericht op
jongeren tussen de 6 en 30 jaar, die de

leuke aspecten van cultuur en wetenschappen kennen en erkennen. Het
doel van de door JCW georganiseerde
Wetenschapsexpo is deze jongeren uit
te dagen wetenschappelijke projecten
op te zetten, om zo een duurzame
wereld voor morgen te vormen en na
te denken over mogelijke oplossingen
voor de problemen die onze wereld
heden ten dage kent. Jongeren worden
gemotiveerd praktisch na te denken
en zichzelf intellectueel uit te dagen en
verder te ontwikkelen.
Na het voorbereidend werk op school
en tijdens de eigen vrije tijd, worden
circa 2.000 deelnemers en hun projecten geselecteerd om gedurende
twee dagen hun demo’s en interactieve
opstellingen aan een breed publiek
te presenteren, en uiteraard aan een
professionele jury. Het project wordt
gesteund door de Vlaamse overheid en
wordt jaarlijks groter!
Hamdi Sali-Latifi en Abdulkadir Gulmez, uit de klassen 5 Economie- en 5
Latijn-Wetenschappen, hebben onder
begeleiding van de fysica- en chemieleerkracht Safak Unal gecompeteerd
om de algemene prijs van de Weten20

schapsexpo en ze zijn beland in de top
10! Hun prijs is een reis naar Frankrijk,
om deel te nemen aan een wetenschapsexpo aldaar.
Het winnende project van Abdulkadir
en Hamdi draait rond een proef rond
een meteoballon. Hiervoor hebben ze
twee grote heliumballonnen ‘de ruimte
ingestuurd’ om beelden te verkrijgen
van de aarde van op die hoogte. Zoals
ook op Youtube te zien is, lieten ze de
ballonnen met daaraan een parachute
en een laadbox, waarin o.a. een camera en een gps-toestel waren geïnstalleerd, opstijgen. En met succes, want
de ballon heeft uiteindelijk een hoogte
van 30,6 km behaald. De beelden van
de stratosfeer zijn magnifiek. Neem
zeker een kijkje op Youtube (meteo
ballon 2.0): http://www.youtube.com/
watch?v=VOe9dh5cScw .
Ook 3 andere leerlingen van Lucerna
Antwerpen werden geselecteerd om
hun proeven te tonen op de WetenschapsEXPO van JCW, namelijk Sara
Yildiz en Gamze Caglar (eveneens uit
5Economie- en Latijn-Wetenschappen)
met een experiment rond het rustgevende effect van muziek; en Mehmed

u

Proficiat Hamdi en Abdulkadir, Esma en Fatima!

Ali Coskun (5Economie-Wetenschappen) met een reconstructie van de
historische proef van Galileo.
Tevens is het het melden waard dat
elke vestiging van Lucerna in de
prijzen is gevallen: Gent behaalde de
2e plaats bij de Elia Trophy (cultuurwaardebonnen t.w.v. 120 euro) met
hun “Elektriciteit uit zeegolven”; Genks
“Bioplastic” heeft de Innovatieprijs gewonnen (cultuurwaardebonnen t.w.v.

200 euro, zie daarvoor ook het andere
bericht op de website!) en Brussel
won de Prijs Duurzame Energie voor
Iedereen met “Eeuwige energiegolven” (cultuurwaardebonnen t.w.v. 100
euro). Proficiat ook aan deze leerlingen, uiteraard!

Het dagboek van een dier! met dank aan mevr. Pypops!
Een Paard
13.03.2012
Liefste dagboek,
Vandaag was het een toffe dag.
Ik at vanmorgen veel stro en hooi.
Lekker! Een paar uren later reed ik
met mijn ruiter. Het was zeer gezellig. Ik deed zoals altijd hard mijn best.
Omdat ik zo hard en goed mee reed,
kreeg ik een beloning van mijn baas.
Ik kreeg meer stro en meer hooi. Van
blijheid hinnikte ik heel hard. En ik
mocht ook van mijn ruiter in de piste
zelf alleen wandelen. Zalig! Ik vond
mijn ruiter echt de beste ruiter ooit.
Ik zou hier echt nooit weg willen. Toen
het avond was, kwam er een nieuw
paard bij mij wonen. Ik geloofde mijn
ogen niet. We werden dikke vrienden.
We gaan morgen een lange tocht doen.
Het gaat gezellig zijn. Door dit paard
kreeg ik ook meer stro en meer hooi.
Morgen wordt het weer een prettige
dag!
Xx Ponilina
Ruveyda Avci 1TALEN
Liefste dagboek,
Vandaag is het een speciale dag want
vandaag is er een show: de dolfijnenshow. Het is namelijk m’n eerste.
Spannend… De verzorgers komen heel
vroeg om ons eten te geven (vis,
mmm…). Lekker (vis is wat we het
liefst eten ).
Om 11:00 was het zo ver. Overal waren mensen die aan het staren waren.
Gelukkig moest ik niet beginnen, maar
papa en mama wel. Mama sprong heel
hoog en mooi. Papa sprong over de
cirkel en terug in het water. Kijken was
leuk, maar het doen betwijfel ik.
Maar nu was het echt aan mijn beurt.
Ik moest heel snel zwemmen en dan
springen terwijl ik draaide, ingewikkeld
maar makkelijk.
Ik deed het, ik deed het, ik deed het.
Mama,papa en de verzorgers waren

blij, ik natuurlijk ook. Het publiek klapte en juichte, het was fijn om te horen
dat het goed ging. Je eerste keer een
show geven en zo’n succes hebben,
dat kom je niet altijd tegen.
Na de show gingen we lekker eten. Na
het eten speelde ik met mijn allerbeste
vriendin (Kitty). Ze is als een zus voor
mij.
Om 23:30 = bedtijd.
Dat was mijn dag. Tot morgen voor
een ander avontuur !!!
Sumayo x (1TALEN)
Liefste Dagboek,
Ik ben vandaag gaan zwemmen met
mijn vrienden, vandaag wilden we
eens stout doen want we gingen aan
de kant van de mensen zwemmen.
Het was fijn want er was niemand, dus
geen mensen. We speelden gezellig
met z’n drieën,
PLOTS was er een soort bliksemschicht, we schrokken onszelf DOOD,
we wilden vluchten.
Maar wat was dat? Het was een mens
met een fototoestel. Hij trok foto’s
van ons. We vonden hem wel lief dus
we speelden gezellig samen met z’n
vieren.
Toen ging die man weg maar plots
moesten we wel vluchten want zoveel
mensen had ik niet gezien.
Eindelijk thuis, we waren kapot van het
zwemmen. Mama vroeg wat er aan de
hand was, dus we konden niet liegen
en we begonnen te vertellen.
Mama was wel kwaad, ze had ons nog
zo gewaarschuwd. Maar dan nog, we
zijn nog jong.
Voor deze keer zag mama het door de
vinnen, maar de volgende keer misschien nog eens. Hahahahahahahahaha.
Groetjes, Orka
5 september 2012
Deveci Sureyya 1wet
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Liefste dagboek,
Vandaag was het een leuke en spannende dag. Het leukst van deze dag
was: we kregen veel voer. En het spannendste van deze dag was : we kregen
nieuwe vrienden. Daar stond ik dan te
wachten op mijn nieuwe vriend .
11:00 = Daar kwam mijn toekomstige
vriend naar binnen. Ik stelde mezelf
voor en hij stelde zichzelf voor .
13:00 = We gingen samen eten, dat
was echt leuk.
14:00 = dat vond ik het leukst, we
mochten samen spelen in de wei. We
waren ook aan het voetballen (echt
leuk).
16:00 = Dan moesten we naar binnen
want we moesten ons klaar maken om
te gaan wandelen met onze ruiters .
18:00 = Gingen we naar binnen, kleden ons om en babbelden en dronken
en kopje chocomelk .
20:00 = Nu moesten we afscheid van
elkaar nemen omdat we moesten gaan
slapen!!!!!!!!
p.s. = We hebben alles al gepland wat
we morgen gaan doen.
Meryem Dikic, 2Latijn
Liefste dagboek , ma 13 februari 2012
Vandaag ben ik naar de zee gegaan,
maar da’s waar; ik woon al in de zee.
Vandaag hebben de mensen mıj uıt
de zee gehaald en mij naar de zoo
gebracht. Daar moest ik een show
doen voor de mensen. Dat was keileuk. Rond een uur of zes was de show
gedaan. Ieder mens was weg uit de
zaal. De zoo was open tot 8 uur. Ze
namen me mee naar mijn aquarium.
Mensen kwamen naar mij en ze keken
naar mij.
Het was heel leuk dat mensen naar me
keken.
Seyma Seker, 1Talen

Uitstap 5 e jaars:
Letterenhuis
Op dinsdag 20 maart ’12 was het zover, eindelijk gingen we weer eens op
uitstap!
We vertrokken met z’n allen met een
brede glimlach en veel verwachtingen.
Na een half uurtje stappen bereikten
we eindelijk onze bestemming; ‘Het
letterenhuis’.
Eerst even alle jassen en tassen wegleggen, en dan konden we onze route
starten in het Letterenhuis. We kregen
allemaal een bundeltje met vragen die
we dan moesten oplossen aan de hand
van vele teksten, bronnen, afbeeldingen, beeldhouwwerken, …
Het was een interessante en boeiende
reis door/naar het verleden van de
Nederlandse taal. We werden meegesleurd in het leven van allerlei oude
bekende Nederlandse schrijvers en
dichters. Om er maar een paar op te
noemen; Guido Gezelle, Hendrik Conscience, Cyriel Buysse, …
Uren vlogen voorbij en al snel was het
tijd om terug te keren naar school.
Onderweg stopten we even om enkele
foto’s te nemen op een gezellig pleintje
in het lekkere zonnetje!
Anisa Spiessens (5HW)
We bedanken Mevrouw Quintens en
Mevrouw Benabdessamad voor een
toch geslaagde voormiddag!
5 HW, TALEN, LATIJN, WETENSCHAPPEN

Uitstap 6 e jaars: Letterenhuis
En nee, het is geen huis met letteren,
dus niet letterlijk opvatten!
Je leert er de geschiedenis van het
Nederlands, van top tot teen. We
vonden het wel interessant om te
weten hoe onze taal ontwikkeld is. Het
leukste eraan is dat je daar bekende
schrijvers, dichters en schilders tegenkomt waarover we al geleerd hebben.
Je hebt dan zoiets van “Ah ja, ik ken
hem”. Op dat moment voel je dat je
geen achterstand hebt in de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands.
Je krijgt een zicht op de ervaringen,
kunsten, gedichten etc. die ze gemaakt
hebben. Het was een leerrijke uitstap.
Alles wat we geleerd hebben tot nu
toe werd weer opgefrist. Alles werd
duidelijker omdat alle informatie in
chronologische volgorde was geplaatst,
die je kon zien op een grote tijdslijn.
Als iemand zou vragen wie bijv. Guido
Gezelle is, kunnen we er perfect op
antwoorden.
De 2 uren gingen snel voorbij, omdat
we ook een opdracht hadden gekregen
van 7 pagina’s. Daardoor was er niet
echt een leuke sfeer. Maar toch hebben
we ons best gedaan om alle vragen in
te vullen =)
Misschien vind je Nederlands wel saai,
maar zou je niet willen weten hoe de
taal die je gebruikt ontstaan en verder
ontwikkeld is? Kortom, het is verwonderlijk wat ze allemaal hebben verwezenlijkt in zulke moeilijke omstandigheden (interbellum).
Een aanrader! =)
Aysegul Arslan&Feyza Caglar,
6ECW
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Sportdag 1 e graad: enkele foto’s!

Studiekamp 3 e graad
De wijze leerlingen hebben de mogelijkheid die de school hen gaf goed benut en hebben zich tijdens de paasvakantie op
het internaat 5 dagen lang goed voorbereid op de eindexamens. Hierbij willen wij onze dank betuigen aan Mevr. Quintens,
mevr. Storms, Mevr. Vos, Dhr. Unal, mevr. Demirci en mevr. Kilic die tijdens de paasvakantie tijd hebben gemaakt om de
leerlingen bij te staan bij hun studies. De saaie verwachtingen van het studiekamp hebben zich vertaald in zeer leuke momenten. Nu nog hopen dat we het jaar met vreugde beëindigen.

Uitstap Westhoek (5 e jaars)
Deze uitstap was blijkbaar ongelooflijk SPANNEND. Want wat hebben ze gedaan.. Juist, slapen! Bedankt Hamdi voor deze
verrijkende foto’s, bedtankt foto-onderwerpen Muhsin, Hamdi, Mehmed Ali, Fethullah, mnr. Kolkiran en mnr. Van den
Eynde!
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Sportdag 2 e en 3 e graad met nog meer geslaap….
Vermoeiende uitstappen hebben wij blijkbaar.

Een pagina van de meisjesbegeleiding!

In de paasvakantie zijn de 1e-jaars naar Bobbejaanland gegaan, de 3e-jaars naar Dortmund en ook eens wezen picknicken. Jaloersmakend :)
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Examens in aantocht!
Nog eventjes en het is zover, de examens starten weer. Voor onze eerstejaars zal het een nieuwe ervaring zijn,
voor de anderen is het al een routine.
Omdat de redactie van mening is dat
alle beetjes helpen, hebben we een
aantal tips genoteerd. Uiteraard zijn
alle leerkrachten steeds bereid jullie bij
te staan in verrijkende studiemomenten!
We bekijken met de hulp van Spongebob hoe je het best te werk gaat.
Fase 1 (komt overeen met de O uit
OVUR): Wat moet ik doen?
In de weken voor de examens krijg je
wellicht een leerstofoverzicht van je
vakleerkracht. Soms vergeet die dat,
tenslotte zijn leerkrachten ook maar
mensen, dan mag je dat gerust vragen. Dit leerstofoverzicht geeft je een
duidelijk idee van wat je precies moet
kunnen en kennen om je proefwerken
tot een goed einde te brengen.
Lees het overzicht aandachtig en
kijk na of je alle leerstof begrijpt en
of je cursus volledig in orde is. De
leerkracht zal je cursus ook een keer
nakijken om te zien of er geen foutjes
in zijn geslopen. Als je merkt dat je
iets niet begrijpt, vraag dan ruim op
voorhand extra uitleg aan je leraar.
Blijf niet zitten met je vragen tot de
dag voor het examen, want dan is het
te laat.
Je zorgt er dus voor dat je al je materiaal bij je hebt en dat alles volledig
ingevuld en ordelijk is. Iets wat mooi
oogt, studeert namelijk veel gemakkelijker. Dan kan je aan de slag!
Fase 2 (V van OVUR): Hoe ga ik het
doen?
Je hebt nu alles voor je liggen en je
moet een strategie bedenken waarmee
je erin zal slagen alles perfect onder
de knie te krijgen. Dit is afhankelijk
van vak tot vak. De leerkracht heeft
je waarschijnlijk bij het begin van het
schooljaar al de nodige leertips meegegeven, maar als je het nodig acht, kan
je het opnieuw vragen. Ook andere
mensen op school, zoals M. de Vaal,
kunnen je hierbij helpen.
Houd in je achterhoofd dat studeren
een heel persoonlijke bezigheid is, misschien kan ik gemakkelijk alles onthouden als ik alles luidop zing, maar mis-

schien kan jij dat niet. Zoek dus uit
wat voor jou het beste werkt! Normaal
gezien heb je ondertussen wel al een
eigen studiemethode, die moet je dan
zeker niet veranderen als je daarmee
goede punten behaalde. Anderzijds,
als je resultaten op je dagelijks werkrapporten niet schitterend waren, is dit
misschien een uitgelezen kans om iets
nieuws te proberen. Bespreek dit ook
met jouw leerkracht, daarvoor worden
zij immers betaald.
Maak een planning: je hebt een zee
van tijd, deel die tijd realistisch in. Op
maandag kan je een uurtje wiskundeoefeningen maken en een uurtje
geschiedenis studeren, op dinsdag herhaal je Franse woordenschat en doe je
ook nog wat natuurwetenschappen, op
woensdag heb je wat meer tijd en kan
je nog een derde vak nemen. Plan
niet te veel en neem zeker tijd om je
te ontspannen. Let ook op je voeding,
gezond eten en beweging maken niet
alleen je lichaam maar ook je hersenen fitter om al die leerstof te kunnen
verwerken.
Verdeel het werk in stukken, vb. theorie en oefeningen of woordenschat en
spraakkunst. Concentreer je een uur
op iets, en neem dan eventjes pauze.
Maak een wandelingetje in je tuin, leer
je olifant springen of eet een gezond
tussendoortje (een struisvogelei?).
Let er wel op dat je pauze niet te lang
duurt, want je hebt immers veel werk!
Als je een aantal weken voor de examens al begint met je leerstof te studeren, dan zal je op de dagen tijdens
de examenperiode enkel moeten herhalen en een aantal moeilijkere stukken nog ’s grondig moeten studeren.
Zo vermijdt je stress en faalangst. Dit
is een gouden tip!
Fase 3 (U uit OVUR): Ik doe mijn
werk!
Dit is waar het om draait: je werk
doen. Je hebt in fase 1 en fase 2 het
nodige verzameld en een prachtige
planning opgesteld; nu is het aan jou
om deze planning gedisciplineerd te
volgen. Je studeert volgens jouw
manier en volgens jouw tempo én je
vraagt hulp wanneer je het nodig hebt.
Er is absoluut geen reden tot paniek
als het eventjes wat minder vlot gaat
dan je had gehoopt, je bent op tijd begonnen en je hebt nog dagen genoeg!
Verlies nooit de moed.
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Studeer, maak oefeningen, herhaal,
bekijk je toetsen opnieuw, leer uit je
fouten. Herhaal nog ‘s, maak extra
oefeningen (die je met plezier van de
leerkracht zal krijgen), oefen online,
laat je ouders of je klasgenoten een
toets voor je maken. Binnen een mum
van tijd (of soms wel ietsje langer) zal
je de leerstof vlot begrijpen en kunnen
toepassen.
Je zal zelfs merken dat studeren
voldoening met zich meebrengt. Het
geeft een goed gevoel wanneer je
merkt dat je dat lastige stukje fysica
toch begrijpt of wanneer je dat bewijs
uit de wiskunde vlot kan leveren. Je
mag trots zijn op jezelf want op die
manier zal je prachtige cijfers op je
rapport zien verschijnen. En wees er
maar zeker van dat je ouders (en de
leerkrachten) ook héél trots op je zullen zijn.
Fase 4 (R in OVUR) – Ik kijk mijn
werk na. Wat vind ik ervan?
Op de dag van het examen is het
noodzakelijk dat je na afloop eventjes
terugblikt: kon ik alles vlot beantwoorden, twijfelde ik bij sommige oefeningen, wist ik niet wat er gevraagd werd,
had ik problemen met een leerstofonderdeel, … Probeer ook telkens in te
schatten hoeveel je behaald hebt op je
examen en schrijf dat ergens voor je
op. Zo kan je, wanneer je je rapport
gekregen hebt, vergelijken. Het is belangrijk dat je jezelf juist kan inschatten.
Als je je 200% hebt ingezet en je
resultaten zijn toch niet zo geweldig,
dan moet je zeker met je leerkracht
bekijken waar het is misgelopen. Je
kan – op afspraak – altijd je examens
inkijken.
Veel studieplezier en onthoud: succes
is niet toevallig!

LUCERNA’S VERHALENKATERN -Een griezelverhaal..
LUCERNAVERHAAL TEKENING
Biep biep, biep biep, biep biep... Wat
haat ik dat geluidje toch, dat vervelende alarm van me dat me altijd
wakker maakt. Het wordt eens tijd om
een nieuw alarm-geluidje te zoeken.
Maar mijn alarmklok heeft vandaag
geluk dat ik hem niet ga beginnen
uitschelden en hem bijna uit het raam
ga gooien. Namelijk vandaag gaan we
met de meisjes uit mijn klas naar een
attractiepark!!! YOEPIE!!! Echt super!
Ik ben echt blij vandaag. Ik stapte
spontaan mijn bed uit en liep naar
de badkamer. Ik poetste mijn tanden, waste mijn gezicht, oefende mijn
dagelijkse gezichtsspier-oefeningen
enzo (dus bv. mijn wenkbrauwen op en
neer trekken, iets waar ik erg goed in
ben ;), rare gezichten maken en noem
maar op...).
Na mijn ochtendrituelen gedaan te
hebben kleedde ik me om. Ik deed een
donkere broek en een blauwe sweater
aan. Ik nam ook mijn rugzak, die ik
al van gisteren had klaargemaakt. Ik
deed er snel mijn regenjas nog in en
liep met volle snelheid van de trappen
naar beneden. Eenmaal in de keuken
nam ik een kommetje en een lepel en
at snel wat cornflakes op (met melk
natuurlijk). Ik dronk ook nog even
appelsap. Toen ik klaar was met mijn
ontbijt keek ik even naar mijn horloge en zag dat het al tijd was om te
gaan, want ik moest er zijn om kwart
voor negen. Mijn mama die me zo
graag naar het station wou brengen
kwam ook mee. Ik deed haastig mijn
sneakers aan. Samen met mijn mama
gingen we op weg naar de bushalte.
Na wat wachten kwam er uiteindelijk een bus. We stapten in en zagen
vanachter plaats voor twee. Toen we
zaten keek ik even door het raam en
opeens voelde ik een vreemd gevoel
diep in me. Het leek alsof mijn hart
sneller begon te kloppen. Dit kwam
niet door verliefdheid of zo, was dat
het maar! Het was meer een gevoel
dat je meestal krijgt als je denkt dat
er iets ergs gaat gebeuren. Ik probeerde aan leuke dingen te denken en
in ongeveer een minuutje vergat ik het
al. Maar daarna begon het weer, mijn
handen begonnen te trillen en mijn
hoofd begon te bonzen. Ik keek weer
naar buiten en zag in de verte een heel
raar figuur staan. Door mijn hoofdpijn,

kon ik niet echt inschatten wat of wie
het zou kunnen zijn. Mijn mama vroeg
even wat er aan de hand was en toen
ik zei dat ik in orde was ging ze er niet
meer op in.
Na 5 minuten zag ik een groot reclamebord hangen, er stond op “Ga
terug voor het te laat is”, het was een
autoreclame... Maar wat bedoelen ze
daar toch mee? Ik focuste me weer op
de weg. Na nog een paar minuten zag
ik weer een bord, met “De gevaarlijke
dingen achtervolgen jou” op. Wat is
dat toch? Overal staan er rare borden... Eindelijk waren we aangekomen.
Toen ik mijn vriendinnen zag, sprongen we allemaal in elkaars armen. Na
wat bijgepraat te hebben namen we
afscheid van de ouders en gingen we
naar perron 5. Daar kwam de trein
snel aan en we stapten in. We gingen
op de gereserveerde plaatsen zitten. Eenmaal in de trein deed ik mijn
oortjes aan en luisterde naar muziek.
Toen ik naar buiten keek, zag ik weer
dat ene rare verschijnsel waarvan ik
niet goed wist wat het was. Nu zag ik
het al beter. Het was een persoon in
zwart gekleed. Het was een man. Maar
geen normale man. Hij was echt raar.
Ik keek meteen een andere kant op.
We waren al bijna aangekomen. Ik zat
terug uit het raam te kijken. Deze keer
was er gelukkig niets raars.
Eindelijk! We zijn er! Toen we afstapten waren er wel veel mensen
aanwezig voor de attractiepark. Eerst
splitsten we in 2 groepen. We gingen meteen naar binnen en deden de
eerste de beste attractie. Het waren
schommels, die dan in de lucht gingen
draaien. Ik deed mijn rugzak aan de
kant en nam snel plaats op de schommels. Ik keek naar mijn vriendinnen
en zag dat ze erg blij waren. Door hen
blij te zien, werd ik zelf ook gelukkig. De attractie was nog maar net
begonnen en mijn vriendin begon al
aan mijn arm te trekken. Ik keek naar
haar en zag dat ze niet goed vast zat.
Eigenlijk helemaal niet vastzat. Ze had
haar gordel verkeerd omgedaan. Het
zat een beetje vast aan haar been. Ik
probeerde haar te helpen, maar de
attractie ging steeds sneller. Op den
duur, ging het zo snel dat ik haar los
liet. Dat deed ik niet met opzet, want
ik hield het echt niet meer. De gordel
begon nu echt lastig te doen bij mijn
vriendin en ze schreeuwde het uit. De
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gordel sneed in haar been en hoe! Ze
schreeuwde harder en riep om hulp,
maar iedereen dacht dat ze de attractie gewoon een beetje te eng vond.
Maar dat was het absoluut niet! Haar
been begon te bloeden. Ik riep naar
de anderen dat dit geen grap was en
we begonnen allemaal te roepen. Maar
de persoon die de attractie bestuurde
ging gewoon sneller om ons zogezegd
te plagen. Maar de gordel sneed nu zo
hard dat er diepe sneeën in haar benen
verschenen. Ik begon te vloeken en ik
kon er niet meer tegen. Ik probeerde
naar mijn vriendin toe te schommelen,
maar dat ging niet, ik hield vast aan
de schommels naast mij en zo lukte
het gelukkig wel. Mijn vriendin was zo
hard aan het schreeuwen dat ik mezelf
niet eens hoorde nadenken. Ik probeerde haar wat los te krijgen maar
het ging niet. Mijn vriendin schreeuwde
iets dat ik niet begreep en ineens was
de gordel los. Mijn vriendin viel bijna
maar ik hield haar net op het nippertje
vast. Maar mijn handen en haar handen ook, waren kletsnat van het zweet
en we lieten elkaar los, zonder het te
willen. Ze probeerde nog aan ergens
vast te houden, maar het ging niet.
Opeens viel ze uit de schommel en viel
naar beneden. Met haar rug kwam ze
terecht op houten balken met scherpe
punten. Al haar bloed en ingewanden
sprongen uit haar lichaam. Alles, tot
en met de laatste seconden keken we
allemaal zonder iets te zeggen naar
elkaar. Toen het ding stopte, gingen
we niet naar haar toe, want we konden
het echt niet onder ogen zien.
Omdat er zoveel mensen waren
konden we niet naar de uitgang. De
mensen duwden ons naar een andere
attractie. We probeerden nog weg
te komen, maar helaas. We stapten
in de grote achtbaan. We werden
vastgemaakt en plots begon het. We
schreeuwden nog zo dat we niet wilden, maar de attractie ging toch door.
Maar een paar vriendinnen zaten alweer niet vast. Ik kon hen niet helpen,
omdat ze te ver waren. Mijn andere
vriendinnen probeerden te helpen,
maar we gingen nu helemaal naar boven. Bijna, en we gingen dan verticaal
naar beneden. Maar het was al te laat,
we gingen met een hoge snelheid naar
beneden en we maakten erg scherpe
bochten en daarna nog een salto. Terwijl iedereen het heel hard uitriep pro-

beerden mijn vriendinnen zich vast te
houden. Maar het ging niet en ze lieten
los. Met de wind werden ze naar achter
geblazen en ik hield mijn vriendinnen net op tijd vast. De personen die
naast me zaten hielpen me ook met
het vasthouden. Maar we maakten zo’n
scherpe bocht dat ik los liet. De anderen lieten ook los. Ze vielen allemaal
op aparte plaatsen. De ene viel op de
rails, de andere viel tegen de grond en
de andere viel ook op de rails maar ze
leefde nog steeds... net toen ze probeerde op te staan kwamen de wagentjes en we knalden tegen haar aan. Al
haar bloed kwam terecht op ons.
De attractie was snel beëindigd en
alweer werden we meegesleurd met
de hoop mensen. We kwamen aan bij
het aller ergste en engste attractie. Er
was een groot monster-achtig standbeeld en het zei :”dit wordt je dood, je
kan niet meer terug...” en het begon
duivels te lachen. Dit was een attractie
waar je met een groep mensen tegenover elkaar zit in een cirkel en het
ding gaat dan alle kanten op, je maakt
vele stunts en het gaat echt snel.
We moesten helaas instappen. Met
heel onze groep (wat ervan overbleef
dan...) zaten we tegenover elkaar. We
wisten gewoon dat dit onze ondergang
ging worden. Het ding begon te rijden.
In het begin ging het zelfs heel hard.
We ontdekten dat helemaal niemand
vastzat! Ze waren ons vergeten vast
te maken! We hielden elkaar vast.
We schreeuwden heel hard om hulp,
maar tevergeefs. We hielden het niet
meer en iedereen viel uit het karretje.
Iedereen ging weer een andere kant
op met een verschrikkelijke dood, veel
te hard en afschuwelijk om te vertellen
en nog gruwelijker als je het zelf ziet.
Ik bleef nog over in het wagentje en
bleef zo hard schreeuwen als ik maar
kon, maar het ding bleef maar sneller
en sneller gaan. Net toen ik het niet
meer hield, viel ik ook uit het karretje.
Terwijl ik in de lucht zat hoorde ik een
stem zeggen: ”De dood achtervolgt je
overal, ik zei toch dat je terug moest
gaan voor het te laat was!”. Net toen
ik bijna tegen een ander wagentje
knalde... Opeens werd ik wakker. We
zaten in een café van het attractiepark.
Ik kan gewoon niet geloven dat dat
een droom was. Maar het leek zo echt!
Zo levensecht! Dit kan toch niet?! Ik
keek één voor één iedereen aan. En
zij keken terug alsof ze wat ik zag ook

hadden gezien. Na dat gingen we toch
alle dingen doen, maar ik bleef achter
in het café. Maar dan zag ik nog net
die ene man in het zwart...
Morgen in de krant zal je alles wel lezen. Die droom die ze zagen was geen
droom. Het is echt gebeurd. Alles tot in
de kleinste details gebeurde ook in het
echt. De meisjes gingen op dezelfde
manier dood ,op dezelfde plaats ,om
hetzelfde tijdstip ,in dezelfde volgorde... en het meisje dat als laatste
overbleef... zij... zij ging niet dood. Net
op het laatste moment probeerde ze
de anderen te overtuigen dat ze weg
moesten gaan. Maar niemand geloofde
haar en ze zeiden dat het gewoon een
droom was, want zij waren de droom
al vergeten... Omdat ze, volgens de
mensen, “rare” dingen zei, moest ze
naar een psychiatrisch ziekenhuis, dus
het gekkenhuis. Niemand geloofde
haar, zeker niet na de dood van haar
vriendinnen. In het gekkenhuis tekende ze alleen maar, ze tekende de
gebeurtenissen, altijd maar opnieuw...
ze tekende ook andere dingen, maar
vooral de gebeurtenissen... Zoals je
ziet, de dood achtervolgt je overal...
dus keer het lot je rug niet om...
THE END? ? ?

Weetjes over een CELEBRITY:
Cagatay Ulusoy
Ruveyda Avci & Merve Kalkan 1Talen
Wie is hij?
Hij is in Turkije in 2010 1e geworden in
de wedstrijd “Best Model”.
Wat is zijn naam?
Cagatay Ulusoy
Wat is zijn lievelingseten?
Aubergines
Hoe lang is hij?
1.90 meter
Wanneer is Cagatay Ulusoy jarig?
21 september 1990
Wat is zijn lievelingskleur?
Zwart
Wat is zijn sterrenbeeld? (= voor de
fans)
Maagd
Hoeveel kilo weegt Cagatay Ulusoy?
82 kg !
Van welke voetbalploeg houdt hij?
Galatasaray ! =) (zoals wij ;-))
Wat is de lievelingsstad van Cagatay
Ulusoy?
Mugla en Izmir, in Turkije
Waaraan hecht Cagatay Ulusoy het
meest belang?
Familie, beste vrienden, manager
Een gedichtje, zielig, maar mooi,
door één van onze leerlingen..
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Liefde bestaat voor mij niet.
Er is niemand die mij bijstand biedt.
Houden van.
Ik vraag me af of dat nog kan.
Voor mij is dat niet meer mogelijk.
Voor mij is dat zelfs dodelijk.
Iemand missen.
In het wilde weg vissen.
Dat kan voor mij nog wel.
Iemand die op tijd voor jou trekt aan
de bel.
En als het even niet goed met je gaat.
Je niet alleen laat.
Maar echte liefde,
bestaat voor mij niet meer.

u

Een pagina uit de geschiedenis (door mnr. Erven)

Gezantschap na vier jaar uit bagdad terug 806
Het gezantschap, dat ongeveer vier
jaar geleden door Karel de Grote naar
kalief Harun- al – Rasjied werd gezonden, is behouden terug gekeerd!
Onmiddellijk werd een persconferentie belegd, waarop de leider van de
afvaardiging zijn grote voldoening
uitsprak over het onthaal dat hem te
Bagdad te beurt was gevallen. Hij wees
tevens op het belang van de missie.
De islam heerst thans van de Atlantische Oceaan tot de grenzen van China.
Van één rijk is zeker geen sprake,
gezien de macht in het westen sinds
755 in handen is van de Omajjadendynastie van Spanje, terwijl de Abbasieden regeren, die vooral op Perzische
elementen steunt.
Ondanks die beperking, vertegenwoordigt kalief Harun-al-Rasjied een zeer
grote macht, wat niemand zal ontgaan
zijn. Op een ogenblik dat de Byzantijnse keizer tegenover hem, zoals
tegenover ons, een vijandige houding
aanneemt, is het vanzelfsprekend dat
het Westen en het Oosten toenadering
zoeken tot mekaar (een vijand van een
vijand is terecht een vriend).
De gezant gaf uiting aan zijn voldoening deze toenadering te kunnen
vorderen. Als bewijs van de goede verstandhouding wees hij op de geschenken die de kalief heeft meegegeven;
waaronder een prachtige tent en een
koperen waterhorloge, met ingewikkelde mechaniek, de algemene verbazing
opwekken..

EEN WIJS EN MACHTIG VORST
Na afloop van het officiële gedeelte,
was het mogelijk ons meer intiem te
onderhouden met de enthousiaste
leden van het gezeldschap, van wie we
heel wat interessante weetjes konden
ontfrutselen. Voor de kalief hebben
ze niks dan lof: hij is verstandig en
edelmoedig, hij laat zich leiden door
de rede en door het belang van zijn
onderdanen en misbruikt zijn almacht
geenszins voor persoonlijk despotisme.
Beroemd zijn praalzucht en kunstzin.
Te Bagdad wordt nog dikwijls herinnerd
aan de dag van zijn trouwfeest met zijn
nicht Zobeïda. Nooit zag men een rijker
feestmaal: gouden vaatwerk gevuld
met zilver en zilveren vaatwerk met
goud, behoorden tot de geschenken die
uitgedeeld werden, evenals kostbaar
muskus en amberen voorwerpen. Zobeïda droeg een kleed van onschatbare
waarde, geheel bedekt met parels, die
het haar onmogelijk maakten om maar
een stap te doen. Die dag kostte de
schatkist 1 miljoen dirhams.
Het keizerlijk echtpaar kan echter niet
beschuldigd worden van spilzucht.
Zobeïda is beroemd om haar goede
werken, waaronder de bouw van twee
moskeeën (wij zouden over kerken
spreken) en een waterput. Harunal-Rasjied is de beschermer van de
kunsten, de handel en de nijverheid.
Hij omringt zich met dichters, geleerden en filosofen, die hij met weldaden
overstelpt. Er wordt verteld dat er bij
elke reis ten minste 100 van deze lieden hem vergezellen. Niet in het minst
worden er hier vertalingen, vooral
Griekse schrijvers, geapprecieerd.
Opvallend bij Harun-al-Rasjied is zijn
belangstelling voor de zee. Zo wordt
hem het voornemen toegeschreven de
Middellandse Zee met de Rode Zee te
verbinden.
DE RIJKSTE STAD TER WERELD
Ook over de stad Bagdad geraakten
de gezanten niet uitgepraat. De stad
werd in 762, langs de Eufraat, opgericht. Ze is cirkelvormig en ingedeeld in
wijken, onderling door muren gescheiden( kwestie van branden in te dijken).
In het centrum staan het paleis en de
hoofdmoskee, versierd met lapis lazuli.
De bazars( markten) bieden alle denk28

bare koopwaar aan: waardevolle vazen, kunstvoorwerpen, parels, diamanten, meubelen, gebruiksvoorwerpen,
werktuigen. Ook harembewakers( die
slaven zijn wel wat kwijt) en slavinnen,
zowel zwarte, blanke als gele. Op een
aparte markt kan men zangeressen
kopen, onder wie veel beroepskunstenaressen, die zijn dus geen slavinnen.
De kamers van de woningen zijn
versierd met gouden voorwerpen, de
muren zijn bekleed met kostbare stoffen. De tuinen zijn vol met prachtige
planten en exotische planten, vooral uit
Indië. De huizen wemelen van dienstboden, kamermeisjes, muzikanten,
koks,…. De kamers worden geparfumeerd met aromatische harssoorten,
terwijl ook de mensen overvloedig
gebruik maken van reukwerk.
Van overal stromen de produkten toe
langs de talrijke karavaanwegen, die
het rijk doorkruisen: vazen en vaatwerk uit Indië, likeur uit Ispanhan en
Chiraz, ijzer uit Khorassan, wollen
doeken uit Kasjmir, muskus, aromtische houtsoorten, weefsels, zadels,
porselein uit China,geurendeplanten uit
Yemen, wapens uit Perzië, parels uit
Bahrein, goud en ebbenhout uit Japan,
kamfer, katoen, zijden kleren en olifanten uit het Indusgebied, diamanten
uit Sri Lanka, hars, leder, jongens uit
Griekenland, vossen- en wolvenhuiden
uit Rusland, mousselineweefsels uit
Syrië,…..
Voor ons, Franken, lijkt dit alles een
sprookjeswereld, maar een sprookjeswereld die lelijk ontsierd wordt door
slavernij, iets wat wij hier niet meer
kennen.

agenda
Engelse fouten...

Activiteitenkalender
Naast de zomervakantie, waarin jullie natuurlijk gaan genieten van alle vrije
tijd en het mooie weer, zijn er eerst de proclamaties op zaterdag 30 juni.
Maar eerst worden de laatste rapporten met eind-examens-cijfers uitgedeeld op
vrijdag 29 juni. En natuurlijk organiseert het Lucernacollege weer taalkampen,
voor 3 weken lang, hoogstwaarschijnlijk in de eerste weken van JULI. En dan
na lang wachten begint de school weer op maandag 3 september J In de zomervakantie kunnen jullie wel altijd terecht op school voor het bestellen van jullie
boeken, of voor de inschrijving van jullie zusjes, broertjes, neefjes, nichtjes,
vriendjes en vriendinnetjes!
En alle vragen kunnen terecht bij anne.vandelft@lucerna.be !

met dank aan mevr. Van Sande!
Find the mistakes
What will you do, if it rain at the weekend?
I haven’t to stay in.
She walks not.
It doesn’t likes.
An ananas
The cat likes that to.
Whay do we go there.
I will to have a lot of money.
I take care about my baby brother.
She learns him English.
I told I will be back in five minutes.

(SCHOOL)HUMOR!

12 geboden op school
u Jij zult niet praten in de klas. (Schreeuwen
heeft meer effect)
v Jij zult niet rennen door de gangen. (Glijden is
leuker)
w Jij zult nooit te laat komen (Neem gewoon een
dag vrij)
x Jij zult geen huiswerk overschrijven (Laat een
ander het doen)
y Jij zult niet afkijken (Laat het doorgeven, dat is
makkelijker)
z Jij zult geen propjes gooien (Tassen komen
harder aan)
{ Jij zult al helemaal geen propjes naar andere
leerlingen gooien!(Naar de leraar is leuker)
| Jij zult het leven van de leraar niet zuur maken
(Bederf het)
} Jij zult geen schoolspullen afpakken (Neem ze)
~Je zult nooit met gummen gooien (Potloden zijn
scherper)
uu Je zult niet met potlood op de muur schrijven (Pen blijft beter zitten)
uv Je zult geen kauwgom kauwen onder de les
(Chips kraakt meer)
Esra Kosar (2Latijn)

Quiz
 In welk lichaamsdeel bevinden zich de kleinste botjes bij
de mens?
……………………………………………………………………………………………
Welk
klein Zuid-Amerikaans visje eet met zijn vriendjes in

minder dan 1 min. een mens op?
……………………………………………………………………………………………
Hoeveel
miljoen joden zijn er naar schatting dood gegaan

in de Holocaust?
……………………………………………………………………………………………
Welke
Duitse stad staat bekend als sprookjeseiland?

……………………………………………………………………………………………
 In welk land staat de grootste piramide ter wereld?
……………………………………………………………………………………………
Welk
land haalt zijn inkomsten uit casino’s?

……………………………………………………………………………………………
 Welk, door de mens gemaakt, bouwwerk is vanuit de
ruimte zichtbaar?
……………………………………………………………………………………………
door Mihran Topbas (2e klas)
De antwoorden staan op bladzijde 2.

Jarigen
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.
JULI: Gamze Caglar (5e klas) op 4 juli, Zaineb Ahmad (1e klas) op 8 juli, Oznur Ok (5eklas) op 9 juli, Someya Lauwers
(3e klas) op 10 juli, Tayibe Aydin (3e klas) op 14 juli, Sefer Korkmaz (2e klas) op 19 juli, Semanur Dogan (2eklas) op 20
juli, Muhammed Kozan (1e klas) op 20 juli, Muhammed Yildiz (2e klas) op 24 juli, Afra Kuzu (3e klas) op 25 juli, Mariem
Ben Ayad (5eklas) op 29 juli, Seyma Cinar (1e klas) op 30 juli, Sedanur Kara (3e klas) op 30 juli en Rabia Kose (2e klas)
op 30 juli. Meneer THYS op 1 juli, meneer KOLKIRAN op 7 juli, meneer UNAL op 12 juli, meneer KOYCU op 13 juli, mevrouw KURTOGLU op 24 juli en meneer TOEBOSCH op 25 juli.
AUGUSTUS: Fahri Enes Sert (2e klas) op 1 augustus, Ensar Anaz (1e klas) op 2 augustus, Damla Yildirim (3e klas) op 2
augustus, Meryem Azghay (1e klas) op 3 augustus, Ekram El Mallouli (5e klas) op 4 augustus, Berfin Celik (5e klas) op 5
augustus, Azzeddine Marchouh (3e klas) op 8 augustus, Ruveyda Avci (1e klas) op 15 augustus, Kubra Aydin (3e klas) op
18 augustus, Edanur Duran (1e klas) op 18 augustus, Gokhan Ozturk (1e klas) op 20 augustus, Hamdi Sali Latifi (5e klas)
op 20 augustus, Mariam Mian (4e klas) op 22 augustus, Fatih Kara (1e klas) op 30 augustus, Mariem Amakrane (1e klas)
op 31 augustus en Soundous Taouil (3e klas) op 31 augustus.
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Klasfoto’s
Bedankt meisjes van het 6e jaar!

30

	
  

Terwijl mevr. Van Delft blijkbaar een
stiekeme België-liefhebber is geworden, eet Bayram graag wortels tijdens
chemie (of biologie?). Mnr. Unal mist
het buitenleven en geeft daarom bij
een enkel zonnestraaltje op het plein
les en heeft Brussel straatversiering
in de vorm van omgevallen auto’s!
(vreemd vreemd) en ergens op school
werd er goed gestudeerd, bravo! ;-)
De laatste 3 foto’s zijn van Ruveyda
Avci uit 1Talen: Toen we gingen turnen
had meneer Marien blijkbaar geen zin.
;) Dus nam ik er een foto van hoe hij
eruit ziet als hij geen zin heeft. :p;
dan meneer Toebosch en meneer De
Vaal: Ik weet niet waar over ze praten
maar het ziet er uit alsof het iets heel
belangrijks is.. :) Trouwens toen ik
deze foto nam wisten ze dat echt niet,
niet boos worden meneer Toebosch,
van meneer De Vaal mocht het! ;-)
en tot slot meneer Dufraing in actie!:
Wooooooow Meneer Dufraing, als u
voetbalt denk ik dan soms zo van,’
berekent hij als hij voetbalt? Het is
toch normaal van een leerkracht voor
wiskunde als die gaat voetballen, kan
die berekenen hoe snel hij moet. ;)
Eda Nur Duran uit 1Latijn
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Jongensinternaatpagina!
Wie is deze slaapliefhebber op de foto?
Stuur je antwoord door naar
ismail.kolkiran@lucerna.be en maak
kans op een traktatie op een lekkernij
van onze kantine!
a.
b.

Talha Yildiz
Bayram Yaman

Walibi uitstap
Op zaterdag 14 april waren mijn
vrienden, meneer Kolkiran en ik op
het internaat. We verveelden ons erg
en wilden een activiteit beoefenen.
We dachten en dachten maar konden
maar niets vinden. Meneer Kolkiran
suggereerde dat we naar de sauna
zouden moeten gaan. Je weet toch
wel, sauna’s die je kunt huren voor 2
uur, daar zouden we normaal gezien
naartoe gaan totdat Muhsin zei dat we
beter naar Walibi zouden kunnen gaan.
We waren meteen verkocht en begonnen al direct met het reserveren via
internet.
Juist wanneer de afkoop afgesloten
zou worden, kwam er een probleem
tevoorschijn, het machientje voor
internetbankieren werkte niet. Dit was
een catastrofe voor ons, wat zouden
we nu doen? Het was al te laat om bij
de sauna een kamer te reserveren en
zondag kun je bijna niets doen. Samet,
onze engel, zei dat hij thuis wel zo’n
apparaatje had, dus haastten zich mr.
Kolkiran en Samet direct naar Samets
huis. Tegen ongeveer 23:50 was de
koop afgesloten, net op het nippertje,
nog 10 minuten en we moesten 6 euro
extra betalen per ticket, wat zeker
geen lachertje is.
Uiteindelijk was het zover, het was
zondag 25 april, de laatste dag van
de paasvakantie. We stonden om 9
uur op, ontbeten en vertrokken naar
Walibi. We kwamen om ongeveer 11
uur aan bij Walibi. Eenmaal binnen,
begonnen we direct foto’s te trekken,
natuurlijk trokken we direct bij de ingang foto’s, toen zagen we er het best
uit. Na alle attracties in Walibi vermoed
je toch niet dat iedereen er even goed
gaat uitzien?
En dan was het nu tijd voor de attracties. We begonnen direct met de
Vampire, wat zeer bangelijk was. De rit
duurde maar kort, toch was iedereen
content. We stapten uit en gingen weg
en we waren in shock. Niemand was
er, 4 mensen stapten in de Vampire,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Samet Biçer
Enes Vuran
Hamdi Latifi
M. Ali Coskun
Apdülkadir Gülmez
Mustafa Konus
Muhsin Alp
Ensar Bilican

voor de rest niemand. Natuurlijk lieten
wij deze kans niet voorbij glippen, we
vroegen onmiddellijk of we konden
instappen. Toen we het sein kregen
dat we het mochten, stapten we in
en beleefden voor een tweede keer
hetzelfde avontuur. Met al de adrenaline die werd geproduceerd in onze
lichamen, renden we naar de Weerwolf
en stapten in. Als we een top 3 konden
maken, kreeg deze attractie zeker de
2e plaats!
Natuurlijk begonnen enkelen onder
ons al te sneuvelen aan de kracht
van de attracties, ze konden het niet
meer aan, de bochten, de snelheid,
ze hadden rust nodig en dat hebben
we ze ook gegund. We zaten op een
bank met 8 man op elkaar en begonnen te ‘snacken’. Opeens kwamen er
eendjes bij ons, natuurlijk schrokken
sommigen, zo te zien waren ze hongerig. Onze goedhartige mr. Kolkiran gaf
ze meteen koekjes en door zijn goede
voorbeeld, gaf iedereen de eendjes wat
te eten.
We gingen door naar de volgende attracties, er waren spannende, leuke,
saaie en waardeloze. De attracties die
me het meest bij zijn gebleven waren
de Dalton en een attractie waarbij een
kamer draait. Ik zal beginnen met de
attractie met de kamer. Oorspronkelijk
had de attractie een Arabische naam
maar ik kan me dat nu niet meer herinneren, dus ga ik maar voort met de
naam: attractie met de draaiende kamer. De attractie leek
in het begin op iets
doms en ik had het
gevoel dat het tijdverspilling was. Abdulkadir daarentegen was
zeer optimistisch, wat
me toen erg verbaasde. De attractie
bestond uit 2 kamers,
de eerste kamer had
een toneelvoorstelling
op een scherm, het
ging over een lamp
en een tovenaar. De
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lamp en de tovenaar vochten tegen
elkaar en na het gevecht gingen we
naar een 2e kamer, hier werd eigenlijk het echte gevecht gehouden want
het gevecht eerder was al afgelopen
binnen een paar tellen. We moesten
zitten op banken en opeens vielen
de lichten dicht. De kamer rond ons
begon te draaien, de banken begonnen
te schommelen, muziek begon en de
tovenaars vochten. We zagen ze niet
vechten maar hoorden hun stemmen.
Het kan ook zijn dat alles wat ik zei
fout was en dat er een andere plot zich
afspeelde.
En nu dan overgaan op de Dalton.
Ik kan met gemak zeggen dat dit de
beste attractie was van Walibi. Het
was angstaanjagend, tegelijkertijd was
het actievol, het gaf je echt een kick.
Instappen was onze grote fout, het
was al een verrassing dat je durfde in
te stappen. Eenmaal je boven bent in
de attractie, zou je willen dat je terug
op de grond zou komen, op een rustige
manier. Maar het was al te laat, boem,
je vloog naar beneden op 7 seconden
tijd, wat snel zeg! Toen we beneden
waren, was iedereen zo blij… Meneer
Kolkiran kreeg zelfs een lachcrisis :o.
De oorzaak van de lachcrisis is nu nog
altijd niet bekend … Voor de rest hebben we de kleine attracties uitgeprobeerd en zijn we uiteindelijk vertrokken. Het was zeer tof en aangenaam.
Bedankt voor het lezen.
Mehmet Ali Coskun

Verwelkoming nieuwe internaatleerling
Op dinsdag 1 mei heb ik een grote
stap gezet. Ik heb alles ingepakt, en
hup naar het internaat. Nu zijn we er
bijna met de hele derde graad aanwezig. Om dit te vieren zijn we gaan eten
in Genk.
Nadat bijna alle jongens van het vijfde
en het zesde jaar hadden besloten
om op het internaat te blijven wilde
ik het ook eens proberen. Na enkele
keren er overnacht te hebben werd
me duidelijk waarom ze op het internaat wilden verblijven. Het is er echt
super. Er hangt een leuke sfeer, en niks
is leuker dan de hele tijd bij je vrienden te zijn. Ook kan ik me daar beter
focussen op mijn lessen aangezien
we elke dag minimum tweeënhalf uur
moeten studeren. Dit zorgt voor meer
leergierigheid en stel dat je iets niet
begrijpt, dan is er wel altijd iemand
die je komt helpen. Naast het studeren
moeten we natuurlijk ook ontspannen.
Daarom organiseert meneer Kolkiran,
onze begeleider, geregeld veelzijdige
activiteiten om te ontstressen. Op die

manier kunnen we met een gezonde
geest in een gezond lichaam de week
tegemoet gaan.
Als je het aan mij vraagt is dit een fantastische ervaring. Ik ben dolgelukkig
deze keuze gemaakt te hebben. Had ik
het maar eerder gedaan. Al resteren
er nog maar twee maanden, ben ik er
toch van overtuigd dat dit een plezierige afsluiter wordt. Het vijfde zal ik
nooit vergeten.
En om dit allemaal te vieren had meneer Kolkiran een verrassing voor me.
We zijn namelijk naar Genk gereden
om er zogezegd iemand te ontmoeten.
Maar eigenlijk hadden ze een héérlijk gerecht voor me klaargemaakt,
genaamd ‘maklube’. En om het nog
specialer te maken was de delicatesse
versierd met mijn initialen (Hamdi Sali
Latifi).
Zoals hiernaast ook te zien is, was het
eten overheerlijk.Ik wil hiervoor iedereen hartelijk bedanken!
Hamdi Sali-Latifi (5e klas)

Voetbalweekend op het internaat
Zaterdag 12 mei was de dag waar
we op wachtten. Op die dag werd er
beslist welke voetbalploeg in Turkije
kampioen werd. De wedstrijd was tussen Fenerbahçe en Galatasaray. We
kwamen samen op het internaat om
gezamenlijk de wedstrijd te bekijken.
Iedereen was zenuwachtig, maar het
resultaat was duidelijk. Galatasaray
werd natuurlijk kampioen met een
stand van 0-0. Om dit te vieren reden
we door de straten en alle enthousiaste supporters van Galatasaray stonden
buiten te juichen. De politie stond
natuurlijk ter plekke opdat er niets uit
de hand zou lopen.
Die avond reden we naar Limburg om
daar te overnachten op het internaat
van Houthalen omdat we de volgende
dag vroeg uit de veren moesten zijn.
Op zondag 13 mei was er een voetbaltornooi tussen de Lucerna Colleges.
Na het ontbijt gingen we naar het
voetbalveld waar het allemaal ging
gebeuren. We kleedden ons om en
onze eerste match was tegen Gent.
Met de volgende spelers betraden we
het veld: Abdulkadir, Muhsin, Mustafa,
Bayram, Ahmed, Ensar, Nasrallah en
ik (Cemal). We speelden de match op

een goede manier en we wonnen met
een stand van 5-1. De volgende match
was tegen de jongens van Brussel. Dit
was ook een fluitje van een cent en de
wedstrijd eindigde met 7-2. We kregen
geen kans om tegen Genk te spelen,
maar we waren er zeker van dat we
die wedstrijd ook zouden winnen. We
werden 2de wat ook genoeg was. Na
het tornooi was er nog een barbecue.
We aten ons vol en verlieten Houthalen
met een welverdiende beker.
Cemal Yildirim
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33 SOORTEN HUMOR......
1. Moderne humor: een fiets op het dak gooien.
2. Hooligan humor: het dak op een fiets gooien
3. Kleuter humor: een driewieler op het dak gooien
4. Amsterdamse humor: een gejatte fiets op het dak
gooien
5. Welzijnswerkers humor: een praatgroep oprichten
voor mensen die een keer een fiets op het dak willen
gooien
6. Handelaars humor: een fietshandel op het dak
beginnen
7. Racistische humor: alleen zwarte fietsen op het
dak gooien
8. Communistische humor: gezamenlijk onze fiets op
het dak gooien
9. Bouwvakkers humor: een dak bouwen om een
fiets op te gooien
10. Belgische humor: iemand helpen jouw fiets op
het dak te gooien
11. Duitse humor: je opa’s fiets op het dak gooien
12. Sinterklaas humor: een fiets door de schoorsteen
gooien
13. Vrouwelijke humor: jij gooit die fiets op het
dak!!!
14. Paas humor: een fiets op het dak verstoppen
15. Milieu-organisatie humor: het dak bezetten zodat
er geen fietsen op gegooid kunnen worden
16. Domme blondjes humor: een gooi op de fiets
dakken?
17. Populaire humor: echt wel een te gekke vette
fiets op het onwijs gave dak gooien joh
18. Limburgse humor: een goedkope fiets op het dak
gooien
19. Daklozen humor: geen dak hebben om een fiets
op te gooien
20. Bejaarde humor: een Spartamet op het dak
gooien
21. Schele humor: de fiets naast het dak gooien
22. Surinaamse humor: morgen ooit eens en keer
een fiets op het dak gooien
23. Christelijke humor: een fiets op het dak gooien
en dan beweren dat het er drie waren
24. Gezellige humor: een tandem op het dak gooien
25. Egoïsten humor: alleen mijn fiets mag op mijn
dak worden gegooid
26. Studenten humor: fietsen op het dak gooien omdat het niks kost
27. Eerlijke humor: om de beurt een fiets op het dak
gooien
28. Green Peace humor: “Red de fietsen van het dak”
29. Pedofielen humor: alleen kinderfietsen op het dak
gooien
30. Hypnotiseurs humor: als ik met vingers knip gooi
jij een fiets op het dak
31. NASA humor: “Houston, de fiets is op het dak
gegooid”
32. Psychiater humor: de fiets van het dak af praten
33. Wiskunde humor: berekenen hoe je een fiets op
het dak gooit

WAT IS HET TOPPUNT VAN.....
Wat is het toppunt van egoïsme?
Zeg ik lekker niet
Wat is het toppunt van geduld?
Een olifant bekogelen met watjes en wachten tot hij omvalt
Wat is het toppunt van netheid?
Met mes en vork uit je neus eten
Wat is het toppunt van brutaliteit?
Een baksteen door de ruit van een politiewagen gooien en vragen
of je hem terug mag
Wat is het toppunt van heimwee?
Niet gaan logeren
Wat is het toppunt van blind zijn?
Op de gayparade geen flikker kunnen zien.
Wat is het toppunt van sadisme?
Een dove een klap geven en zeggen: “Wie niet horen wil, moet
maar voelen”
Wat is het toppunt van blijheid?
In de gevangenis het liedje zingen ‘We gaan nog niet naar huis’
Wat is het toppunt van onmogelijk?
Dat een dove heeft gehoord van een stomme dat een blinde heeft
afgekeken op de hoek van een ronde tafel
LEUKE ZINNEN
Krijg ik een foto van u? Ik spaar natuurrampen...
Toen ik geboren was, was ik zo verrast dat ik voor een jaar en half
niet praatte
Iedereen heeft een fotografisch geheugen. Maar sommigen hebben
gewoon geen film
Ik hou van werk. Het fascineert me. Ik kan er uren naar zitten
kijken!)
De dood is erfelijk.
Vergeef je vijanden altijd, niks ergert hun zo veel
Een wijze raad: wat er ook gebeurt, doe alsof het de bedoeling
was!
Weerbericht voor deze avond: kans op donker.
Geld is als vet: van beide is er genoeg, maar steeds op de verkeerde plaatsen.
Je moest eens weten wat het kost om er zo goedkoop uit te zien!
Geld moet rollen, het liefst mijn kant op.
Ik verdeel graag geld onder de armen, mijn linkerarm en rechterarm.
Vroeger was ik een twijfelaar, ik ben daar nu niet meer zo zeker
van.
Microsoft logica: op start drukken om af te sluiten.
Zolang mijn leraar doet alsof school interessant is, doe ik alsof ik
hard leer.
School = moeten, moeten = dwang, dwang =arbeid, kinderarbeid
is verboden dus hoef je niet naar school
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem
liever geen risico’s.
Een huisarts weet van veel dingen een beetje. Een specialist weet
van een beetje heel veel. Ik ben een super-genie: ik weet van niks,
alles.
Ik ken karate, kungfu, en nog veel meer andere gevaarlijke woorden.
Ik heb niet gelogen, ik heb gewoon dingen gezegd die achteraf niet
waar bleken te zijn.
Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk.
Esra Kosar (2Latijn)
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Het jongensinternaat in Berchem een plaats is waar iedereen zich thuis voelt?
Bijna iedereen op het internaat voor Galatasaray supportert?
Ook al ontkennen ze het, Muhsin Alp en Talha Yildiz stiekem in hun hart ook eigenlijk voor Cimbom zijn?
Men Mehmet Ali niet meer Mali maar Ali noemt op het internaat?
Dat Ali zeer filosofisch ingesteld is en dat hij alles vanuit een verschillend standpunt kan bekijken en iedereen kan verrassen door zijn logische redeneringen bij ingewikkelde problemen?
Er op het jongensinternaat elke dag 2,5 uur studie is?
Internaatleerling Abdulkadir Gülmez een klein broertje heeft gekregen die Mustafa Selman heet?
Abdulkadir ook heerlijke pannenkoeken kan maken?
De voorouders van Samet Biçer eigenlijk Boelgaarse Turken waren die later naar Anatolië emigreerden?
Mr. Erdogan tegen iedereen op het internaat wint met Fifa 12, en dat daarom iedereen wil dat hij eens verliest en dat
gelukkig Muhsin Alp met Bayern Munih telkens opnieuw wint tegen hem?
Talha Yildiz om de paar dagen een kipburgercrisis krijgt en dat hij op dat moment niet zonder kipburger kan?
Enes Vuran welgeteld vier paar voetbalschoenen heeft en dat hij er nóg wil kopen?
Er bijna dagelijks een discussie begint over de uitspraken van de woorden ‘nul’, ‘vis’,’vies’, ‘ei’, ‘buis’ of ‘koud’ en dat er
uiteindelijk toegegeven wordt dat de Antwerpenaren geen AN spreken maar de Limburgers wel?
De door Ensar Bilican meest geliefde auto Ford Mustang is en dat hij niet graag muntthee drinkt?
Hamdi Latifi een rode band heeft bij Taekwando?
Bayram Yaman een coole foto van zichzelf op de achtergrond van zijn bureaublad op zijn laptop heeft?
Mustafa Konus gezien wordt als een potentieel toekomstige politieker met veel succes omdat hij een echt talent is het
overtuigen van mensen?
75% van alle jongens van de derde graad op het internaat verblijven?

STRAATVOETBAL MET MENEER KAYA (seizoen 2!)
DE TEAMS
u Ultra Aslan Abdussamed Nalci, Ahmet Goker, Ensar Bilican, Erkan Aydemir
v FC Lucerna Sefer Korkmaz, Naoual El Mahaoui, Eda Kazaz
w Barcenal Soulaimane Taouil, Mehmet BIlican, Bilal Kosar, Kasif Sonakalan
x FC De Kampioenen Burak Ilgin, Ensar Anaz, Enez Ilgin, Muhammed Kozan
y Barca Boys Ayoub El Boujadaini, Muhammed Kacar, Mustafa Ozdemir
z ChelMadrid Enes Fahri Sert, Ridvan Denizoglu, Ahmed Kosar, Yigit Kucuk
{ The Masters mnr. Kaya, mnr. De Vaal, mnr. Erdogan, mnr. Unal, mnr Gunal
UITSLAGEN VAN DE WEDSTRIJDEN!
FC DE KAMPIOENEN
FC LUCERNA
BARCA BOYS
FC DE KAMPIOENEN
ULTRASLAN
FC DE KAMPIOENEN
THE MASTERS
BARCA BOYS
FC LUCERNA
THE MASTERS
BARCENAL
FC LUCERNA
THE MASTERS
CHELMADRID
FC DE KAMPIOENEN
THE MASTERS
ULTRASLAN
BARCA BOYS
THE MASTERS
BARCENAL
THE MASTERS

1-2
1-1
3-1
2-0
2-2
3-1
2-3
0-2
1-0
2-2
1-2
6-3
3-1
0-1
0-1
2-1
5-1
1-3
3-1
1-2
4-2

ULTRASLAN
BARCENAL
CHELMADRID
FC LUCERNA
BARCENAL
CHELMADRID
ULTRASLAN
ULTRASLAN
CHELMADRID
FC LUCERNA
FC DE KAMPIOENEN
ULTRASLAN
BARCA BOYS
BARCENAL
BARCA BOYS
BARCENAL
CHELMADRID
FC LUCERNA
FC DE KAMPIOENEN
BARCA BOYS
CHELMADRID

24/04
24/04
03/05
03/05
08/05
08/05
08/05
10/05
10/05
10/05
15/05
15/05
15/05
22/05
22/05
22/05
29/05
29/05
29/05
31/05
31/05
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TUSSENSTAND
PLOEG
AANTAL WEDSTRIJDEN
The Masters
6
UltrAslan
6
FC Lucerna
6
FC De Kampioenen
6
6
Barca Boys
Barcenal
6
ChelMadrid
5

PUNTEN
13 punten
13 punten
11 punten
9 punten
9 punten
5 punten
0 punten

DE FINALE WERD GESPEELD OP DINSDAG 5 JUNI,
tussen THE MASTERS en ULTRASLAN.
Het winnende team zal zeker een supergoede
prijs ontvangen! J
Alle uitslagen zullen op de site verschijnen…
Hopelijk tot volgend jaar en vele seizoenen!

Puzzelpagina
Met dank aan mnr. Zorlu, die ook vanuit Brussel (de schoolkrant van) Lucerna Antwerpen een warm hart toedraagt!
Uitleg: in de 2e kolom staan de spreekwoorden op de juiste volgorde, de 2e kolom is een spreekwoord volledig
door elkaar gehusseld, en de 3e kolom geeft de betekenis van het betreffende spreekwoord. Maak dus elke
keer opnieuw een combinatie van de drie kolommen, wat juist is na “onthusseling” en betekenis! De oplossingen staan op bladzijde 2. SUCCES!
A. Stukjes draaien
B. Hij is een eeuwige student

a. deblo hepenonmelder slate
b. verheid staat leubegen waargaat

C. Onder de blote hemel slapen

c. armenmaakt rijke del de dood gelijk

D. Met Adamsvorken eten
E. Met lange tanden eten

d. zien Beven renenwol
e. pengaan daar koprollen

F. Waarheid bestaat leugen vergaat

f. draaijes stuken

G. Edel, arm en rijk, maakt de dood
gelijk
H. Beloven en houden is twee
I. Balken naar Noorwegen brengen
J. Daar gaan koppen rollen

g. moezniet vergeven aalenarmt
h. tanegetlandenmetten
i. eenstueeuwhijigedentis
j. houden en betweevenislo

K. Beren en wolven zien

k. Bal enkennaar Nooren brengweg

L. Aalmoezen geven verarmt niet

l. vortenAdammetskene

1. Met de vingers eten
2. Sterven doen we allemaal. In de dood
is iedereen gelijk
3. Totaal nutteloos werk doen
4. Daar gaat gevochten worden
5. Hij doet veel langer over zijn studie
dan nodig is
6. Dingen die worden beloofd worden
vaak niet nagekomen
7. Je van alles inbeelden
8. Spijbelen van school
9. Buiten slapen
10. Uiteindelijk komt de waarheid altijd
boven water
11. Als je iets van je rijkdom weggeeft
krijg je daar in geestelijk opzicht iets
voor terug
12. Met tegenzin eten

HORIZONTAAL
1. Sport
6. Minister van Onderwijs
8. Griekse letter
9. Dit blad staat op de vlag van Canada (van een boom)
11. De uitvinder van de gloeilamp
12. Provincie in België
15. Buiten in de ... staan de koeien
16. Bekende zangeres
17. Kleur
18. Dit dient om de luchtdruk te meten
19. Tegenovergestelde van optimistisch
20. Blauwhelmen horen bij de ....
VERTICAAL
2. De hoofdstad van Portugal
3. Jonge kat
4. Niet omlaag maar....
5. SOS betekent....
7. Muzieknoot
10. De elfde maand van het jaar
13. Belgische wielrenner
14. Synoniem voor verplicht
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