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Bijna

Na de meivakantie, het lange pinkssterweekend 
en na alle werkdagen is het bijzonder om weer 
gewoon les te krijgen. Er worden plannen 
gemaakt voor de zomervakantie. Nog even hard 
doorleren, maar het is zo ver.

De vierdejaars zien we niet meer zoveel op het 
Huygens. De examens zijn gemaakt en ze moeten 
alleen nog wachten op de uitslag. Veel tijd voor 
andere dingen en andere plannen, maar of deze 
door kunnen gaan is nog de vraag, nog heel 
even geduld. Wij duimen voor goede resultaten.

Dit is het laatste schoolmagazine van dit 
schooljaar. Wij wensen jullie daarom alvast een 
hele fijne zomer toe. En hopelijk zien we jullie 
allemaal uitgerust terug in augustus, vol nieuwe 
energie om er weer een goed schooljaar van te 
maken.

Het schoolmagazine verschijnt vijf keer per jaar 
en als je het leuk vindt kan je foto‘s, tekst of 
tekeningen inleveren voor het volgende nummer.
Veel lees- en kijkplezier.
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Ik had gekozen voor cheerleading. In het begin 
had ik een beetje spijt want het was een beetje 
saai en ik had het warm in het lokaal maar na de 
pauze werd het steeds gezelliger, want er kwamen 
leuke pasjes bij. Tijdens het optreden was het 
echt genant want bijna niemand deed wat we 
geleerd hadden maar dat had ik niet door.
                                                                   Moeesha (2F)

Ik had gekozen voor timmeren, streetdance en 
cheerleading en ik kwam bij de cheerleading 
terecht. Het was heel gezellig en ik heb er echt 

De Kunstdag is 
een jaarlijks terug-

kerend evenement op het 
Huygens waarin leerlingen op 

één dag schitteren. In workshops 
door professionele kunstenaars 

bereiden ze zich voor op een 
presentatie. Dit jaar hebben 

de tweedejaars hun 
talenten laten 

zien.

Op de kunstdag kon je kiezen tussen: Stemster-
ren, streetdance, hiphop, rap en timmeren. 
Heel veel kinderen wilden timmeren. Ik had 
gekozen voor stemsterren. We gingen een liedje 
van Gordon doen, wat ik minder vind maar voor 
de rest was het leuk.
Er was ook iemand die solo ging zingen en andere 
stukjes waar we met zijn allen gingen zingen. Ik 
had geen zin om op te treden, omdat ik niet graag 
voor andere mensen zing maar het zou er ook 
een beetje gek uit hebben gezien als ik niks aan 
het doen was dus hebben we toch met zijn allen 
op het podium gestaan.                              Ella (2F)
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van genoten. We hebben heel veel keren het 
dansstukje geoefend. Uiteindelijk kenden we het 
hele dansje uit ons hoofd. Tot slot hebben we het 
gepresenteerd.                                    Morinzia (2F)

Gisteren hadden we de kunstdag. Mijn 1e keuze 
was timmeren maar ik was ingedeeld bij rap en 
dat was leuk maar Imane en ik waren de enigste 
meisjes. We gingen oefenen en een eigen rap 
verzinnen. We hadden een goede rap bedacht. In 
de gymzaal moesten we ons verzamelen  voor de 
optredens.                                               Dilara (2F)

Kunstdag was echt leuk. Je kon uit verschillende 
workshops kiezen. Ik had timmeren gekozen, dat 
wilde ik echt heel erg graag maar ik werd ingedeeld 
bij de cheerleadinggroep. Ik dacht dat ik het 
saai zou vinden maar het was gezellig samen 
met Moeesha en Morinzia. We gingen optreden 
met de groep, dat was echt leuk. Andere groepen 
waren ook leuk. Iedereen had echt zijn/ haar best 
gedaan.                                                    Fikrie (2F)

Ik had ook als 1e timmeren gekozen maar dat is 
helaas niet gelukt. Ik werd ingedeeld bij stemsterren 
en wij hebben veel stemoefeningen gedaan. We 
zongen een liedje van Gordon en replay. Het was 
heel leuk en ik had het refrein moeten doen met 
Aicha en Loubna. Helaas had ik keelontsteking 
dus kon ik niet hard meezingen.      Anissa (2F)



12       Huygensschoolmagazine  APRIL 2014    

Praktische sectororiëntatie (PSO)
In leerjaar 3 moet je de definitieve keuze voor een bepaalde sector maken. Het Huygens College 
heeft de sector Economie en ICT. Andere sectoren zijn Techniek, Zorg & Welzijn, Landbouw en 
Intersectoraal (= combinatie van verschillende sectoren). De lessen PSO zijn voor de onderbouw een 
kennismaking met een aantal van deze sectoren, zodat je een juiste keuze kan maken.

Kies je voor de sector Economie op het Huygens, dan krijg je ook in leerjaar 3 en 4 les over andere 
sectoren. Deze lessen worden modules genoemd.

Vind je het leuk om later in het toerisme te gaan werken, kinderen te begeleiden tijdens activiteiten of 
in de horeca dan zit je goed als je op het Huygens al kiest voor Recreatie en Ondernemen (module 
voor leerjaar 3 en 4). Dat maakt de stap naar een MBO in die richting makkelijker. Als je denkt dat 
techniek iets voor je is, kan je in de PSO lessen Techniek ervaren of je het echt leuk vindt. Als je kiest 
voor deze sector moet je in leerjaar 3 een andere school zoeken. Lijkt mediavormgeving je interes-
sant, dan kan je je in de PSO lessen kijken of je hier talent voor hebt en in de bovenbouw in de ICT-
route hiermee doorgaan. De ICT route wordt in de toekomst MVI genoemd (Media, Vormgeving en ICT)

Onderwijsvernieuwing op het Huygens

Techniek
De eerstejaars leren in de lessen PSO Techniek 
vaardigheden als boren, zagen, meten, vijlen, 
schuren, spijkeren en lijmen. Ze doen dit  om een 
inklapbaar krukje te maken. Dit ambachtelijke werk 
wordt gedaan met handgereedschap, alleen de 
boormachine is elektrisch. Om een goed inklapbaar 
krukje te maken, moet je heel precies de bouw-
tekening volgen. Meester Worrell doet stapje voor 
stapje voor hoe het moet. Om de kruk binnen zes 
weken (2 uur per week) af te krijgen moet je een 
projectplanning maken. En je hieraan houden! De 
afwerking van het krukje (schuren, schuren en nog 
eens schuren) is een precies werkje waar veel 
geduld voor nodig is. De meester is niet zo heel 

snel tevreden. Hij heeft zelf geleerd heel precies te 
werken als vliegtuigbouwer bij Fokker. En iedereen 
die wel eens vliegt vindt deze zorgvuldigheid heel 
belangrijk. Voor een krukje is het ook belangrijk dat 
het stevig is. En mooi, want het oog wil ook wat.

Mediavormgeving
Tijdens de PSO lessen mediavormgeving ga je kennis 
maken met de verschillende manieren waarop 
vormgeving toegepast 
wordt in verschillende 
media. Met media be-
doelen we hier allerlei 
middelen waarmee 
wordt gecommuniceerd zoals bijvoorbeeld kranten, 
tijdschriften, affiches, brochures maar ook film, 
televisie en websites. Je leert hoe je met eenvou-
dige programma‘s als WORD en POWERPOINT 
mooie ontwerpen of presentaties kan maken. Het 
lijkt soms heel eenvoudig om een titelblad of een 
poster, te maken maar er komt meer bij kijken dan 
je denkt. Sfeer, lettertype, kleurgebruik, compositie, 
plaatsing van tekst en afbeeldingen zijn verschillende 
aandachtspunten binnen mediavormgeving. Je zal 
met deze punten verschillende media gaan beoor-
delen op vormgeving.
Alle oefeningen en opdrachten kan je meteen toe-
passen bij andere vakken. Wanneer je bijvoorbeeld 
een titelblad voor je werkstuk gaat maken. Voor je 
powerpointpresentaties kan je natuurlijk ook alles 
toepassen om een zo’n mooi mogelijke presentatie 
te maken. 
Enkele klassen hebben afgelopen jaar mooie ontwerpen 
gemaakt voor een muurtekst die te maken heeft 
met school en respect en misschien kunnen we 
deze teksten ooit nog eens echt in het groot op een 
van de wanden in de school afbeelden…

door meester Worrell door juf Bundel en meester Schütt

Onderwijsvernieuwing op het Huygens

Modules leerjaar 3 en 4
Als je voor de sector Economie op het Huygens kiest, krijg je vanaf het derde leerjaar modules 
aangeboden. In deze lessen ga je je verdiepen in het ondernemen in relatie tot drie sectoren. Dit zijn: 
Economie (detailhandel), Zorg & Welzijn (recreatie) en Fashion (mode en uiterlijke verzorging). Het 
uitgangspunt is de sector Economie die toegepast wordt in andere sectoren. Op de volgende bladzijden 
kan je lezen wat er in deze lessen wordt gedaan.

Recreatie
Voor het vak PSO Recreatie en Ondernemen 
brengen de tweedejaars een bezoek aan Schiphol. 
Deze excursie krijgen zij om meer te weten te 
komen over werken op een luchthaven. Voordat 
zij met de trein naar het vliegveld afreizen, hebben 
zij tijdens de PSO-lessen filmpjes gekeken over 
mensen die op Schiphol werkzaam zijn. In hun 
werkboek stonden opdrachten over de verschillende 
banen en opleidingen die daarvoor nodig zijn. Tot 
slot hebben ze in groepjes  een paar beroepen 
uitgekozen en daarbij vragen bedacht om zo meer 
te weten te komen over werken op een vliegveld. 
Tijdens hun excursie zijn ze met deze vragen op 
pad gegaan om antwoorden te krijgen door mede-
werkers op Schiphol te interviewen. Een leerzaam 
uitje dus.

Een andere les tijdens de PSO Recreatie en 
Ondernemen is het ontvangen van gastdocenten 
uit het beroepenveld. Zo waren er klassen die een 
presentatie kregen van iemand met een dubbel 
beroep in het toerisme. Hij was namelijk chefkok 
en duikinstructeur. Dit was een heel boeiende les, 
temeer omdat de gastdocent veel materiaal had 
mee genomen en de leerlingen naar voren moch-
ten komen om dit te passen, te voelen en met een 
goed koksmes groenten te hakken. 
Zo krijg je naast theorie en het maken van opdrachten 
in het computer lokaal een breed beeld van wat 
Recreatie en Ondernemen inhoud.

Bezoek luchthaven Schiphol
Ik vond het een leuke dag in Schiphol. We moeten 
mensen vragen stellen over hun beroepen. 
                                                             Aicha en Jennifer (2B)

Stewardess 
1. Welke opleiding moet je voor dit beroep volgen? 
     Luchthavendienstverlening. 
2. Op welk niveau volg je deze opleiding? 
     MBO Niveau 4, het duurt 3-4 jaar.
4. Geef een korte beschrijving van deze opleiding:
    Maaltijden klaar zetten, de patiënten helpen,  
    zorgen voor de veiligheid en voorbereiden van 
    een  nieuwe vlucht. 
5. Kun je nog verder doorleren bij deze opleiding?
•   Hbo - Communicatie
•   Hbo - Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
•   Hbo – Vrijetijdsmanagement
6. Waar kun je deze opleiding volgen?
    Hoofddorp  Opaallaan 25 ROC van Amsterdam.
7.  Wat kost het per jaar om deze opleiding te volgen?   
     € 3.600 per jaar. 

Luchthavenbeveiliger
1. Welke opleiding moet je voor dit beroep volgen? 
    Luchthavenbeveiliging
2. Op welk niveau volg je deze opleiding? 
    MBO Niveau 2
3.  Hoe lang duur deze opleiding?
   1 tot 2 jaar.
4. Geef een korte beschrijving van deze opleiding:
•   Uitvoeren van toegangs- en uitgangscontroles
•   Optreden bij incidenten en calamiteiten
•   Passengers profile, verdachten observeren en/of 
    aanhouden, services en hulp bieden
•   Luchtvaartspecifieke beveiligingszaken, zoals 
    terrorismebestrijding
•   Kennis van wet- en regelgeving
5. Kun je nog verder doorleren bij deze opleiding?
•   Coördinator Luchthavenbeveiliging
6. Waar kun je deze opleiding volgen?
    ROC Amsterdam
7.  Wat kost het per jaar om deze opleiding te volgen?  
     € 1.118 per jaar.

door juf de Campos en juf Romijn
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Onderwijsvernieuwing op het Huygens

Houd je van sport, spel, leuke uitjes, koken en 
reizen?
Ben je avontuurlijk en lijkt het je leuk om ande-
ren een leuke dag te bezorgen?
Kun je goed samenwerken en ben je een kei 
in organiseren en regelen?
Lijkt het je leuk om in het toerisme of in de 
horeca te werken?
Of wil je graag je eigen sportzaak of een eve-
nementenbureau beginnen?
Dan is dit echt iets voor jou!

Wat ga je bij ons doen? 

• Uitjes organiseren naar Artis & Nemo 
• Koken
• Je krijgt gastlessen van mensen uit de toerisme- 
  en recreatiebranche
• Presenteren/ samenwerken
• Sportevenement organiseren
• Vergaderen met het management
• Warming-up & cooling-down organiseren
• Zakelijke telefoongesprekken voeren
• ……..en nog veel meer!

Je hebt het vak gevolgd in leerjaar 1 en 2, je 
kunt het kiezen in leerjaar 3 en je gaat er mee 
verder in leerjaar 4. Je krijgt 2 lessen per week 
en je krijgt er een cijfer voor op je rapport. 
Verder heb je zelf inspraak in het programma, 
jullie ideeën zijn altijd welkom! 

De module Economie & Ondernemen is dit 
schooljaar voor het eerst aangeboden aan 
verschillende leerlingen uit leerjaar 3.
Het doel van de eerste twee periodes was om 
een idee te bedenken voor onze schoolwinkel. 
Drie verschillende groepen, onder begeleiding 
van juf Ait Taleb, juf Bounif en meester Leonhard, 
hebben hier aan gewerkt. 
Allereerst hebben de leerlingen veel onderzoek 
verricht. Naast het afnemen van een enquête 
bij de leerlingen van het Huygens zijn zij ook 
veel buiten de school geweest om winkels te 
bezoeken. Verder hebben de leerlingen voor 
hun winkel een prijsvergelijking gemaakt, een 
folder, een flyer en een logo ontworpen, een 
facebookpagina aangemaakt en hebben zij 
nagedacht over een routing. 

De meeste leerlingen kwamen op het idee om 
een winkel te starten waar schoolspullen verkocht 
moeten gaan worden. Ook winkels met 
accessoires kwamen regelmatig voor. 
Van elke klas heeft één groepje gewonnen. Dit 
idee zal ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan 
worden. Hou de winkel in de gaten!

Recreatie en 
Ondernemen
door juf Roep en juf de Campos

Economie en 
Ondernemen

de 3 modules leerjaar 3+4 stellen zich voor:

door juf Aït Taleb, juf Bounif en meester Leonhard

Onderwijsvernieuwing op het Huygens

Beste leerlingen
Jullie zijn vast het mooie nieuwe lokaal van 
Fashion & Ondernemen weleens voorbij gelopen 
op weg naar je les. Het lokaal bevindt zich 
achter de klapdeuren van de aula tegenover 
het CKV lokaal. Sommige leerlingen konden 
hun nieuwsgierigheid niet bedwingen om eens 
een blik naar binnen te werpen.
  
Het heeft een poosje geduurd voordat het 
lokaal af was, maar toen het zover was, zijn 
we gestart op woensdag 
4 maart. Wie zijn we? 
We stellen ons voor: 15 
enthousiaste meiden uit 
verschillende leerjaar 3 
basis- en kaderklassen en  
3 juffen. De lessen worden 
gegeven door mevrouw 
Werkman en mevrouw van 
Hal. Mevrouw Bundel is ge-
specialiseerd in het maken 
van foto’s, fotobewerking 
en film. De foto’s die je ziet 
zijn door haar genomen en 
bewerkt, zodat we in deze 
schoolkrant daar alvast wat 
van kunnen zien.

Fashion heeft veel te maken 
met de buitenkant,  haar -en 
lichaamsverzorging, zoals 
nagel- en bijvoorbeeld gezichtsverzorging, dat 
heet met  dure woorden ‘manicure en visa-
gie‘, maar ook met kleding en het maken van 
accessoires, zoals sieraden, tasjes, broches.  
En als we zover zijn kunnen we  het lokaal 
omtoveren tot een fraaie catwalk en laten zien 
wat we allemaal gedaan, gemaakt en geleerd 
hebben. ‘Hoe leuk is dat!‘ Hoor je het mev-
rouw Werkman al zeggen?

We zijn begonnen met lessen over haarver-
zorging en de eindopdracht was het maken 
van een creatief kapsel met zelfversierde 
stokjes en andere accessoires. De meiden 
hebben daar erg hun best op gedaan. Het    

resultaat mag er zijn en jullie kunnen nu vast 
een beetje  meegenieten  door het plaatsen 
van deze foto’s in de schoolkrant. Die foto’s 
moeten natuurlijk ook creatief zijn, dus op de 
manier van Piet Paris (google hem maar eens) 
hebben de meiden hun foto’s op unieke wijze 
versierd.

We zijn nu begonnen met nagelverzorging. 
Om het goed te kunnen doen leer je hoe 
je eerst de handen moet masseren en de 

vingers en nagels voor te 
bereiden op het lakken 
in de gewenste kleur en 
bijvoorbeeld het plaatsen 
en versieren  van nagels 
en deze passend te 
maken bij de handen van 
de klant. Voorlopig zijn de 
meiden afwisselend  klant 
en verzorgende, want 
een  belangrijk deel van 
Fashion  & Ondernemen 
bestaat  uit een juiste 
klantbehandelin. We gaan 
ook naar buiten om daar 
echte klanten te verzor-
gen. 

We hopen ook een aantal 
specialisten te kunnen 
uitnodigen op school om 

daar eens van te horen hoe de carrière van 
deze mensen is gestart en hoe het verder is 
gegaan.  We heten immers niet voor niets 
Fashion & Ondernemen. Op deze manier 
maak je kennis met professionele mensen 
die hun geld daarmee verdienen, vandaar 
dat woord Ondernemen in de naam van de 
module.
En verder is het natuurlijk logisch dat we het 
mooie lokaal ook mooi houden door er zuinig 
op te zijn en alles steeds goed op te ruimen. 
Zo kunnen we trots blijven op elkaar en op de 
school .
Hoe leuk is dat!

Fashion en 
Ondernemen
door juf van Hal en juf Werkman
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Onderwijsvernieuwing op het Huygens

Fashion en 
Ondernemen
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Amsterdammers 
in het bos

Werkdagen op het Huygens
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Werkdagen op het Huygens
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Op de kamer
We gingen 18-05-15 op kamp naar Overasselt. Het duurde 
ongeveer 2 uur. Toen we daar aankwamen gingen we naar onze 
kamer. We hadden onze koffer neergelegd en al ons eten en 
toiletspullen en hoeslaken en kussen eruit gehaald en op de 
wasbak neergelegd en ons eten op zo een kast gelegd. 
‘s Nachts sliep mijn groep (Rita, Dilara, Hilal, Dara, Zineb) om 
5/6 uur. In die tijd gingen we kletsen, schreeuwen, eten, spelen 
etc. We hadden 5 waarschuwingen. Van Miss Kandel, meester 
Oostendorp en juf van der Burgt. En als het nog 1 keer ging 
gebeuren moesten we in de eetzaal slapen, was superleuk. We 
waren ‘s nachts bang. We gingen bijna huilen en als we naar 
de wc gingen, gingen we bijna plassen in ons broek. Het was 
zo eng. De tweede dag gingen we vroeg slapen, ongeveer om 

3 uur. Ik, Dilara en Hilal gingen in 1 bed slapen omdat we bang 
waren.                                                                      Bouthayna (1F)

Op de kamer 2
Maandag 18 mei 2015 gingen wij op kamp. We bleven daar 3 
dagen lang. Alle groepen, dus 1D, 1G en 1F gingen met de bus 
en het duurde 2 uurtjes ongeveer. Toen wij aankwamen vertelde 
juf Roep wat we moesten doen. Daarna gingen wij naar onze 
kamers. Wij waren met z‘n zessen in de kamer: Dilara, Hilal, 
Bouthayna, Dara, Zineb en ik. Wij zessen moesten als eerst 
onze kamers maken en onze bedden. Dilara, Hilal, Bouthayna, 
Dara, Zineb en ik hadden allemaal snoep, chocolade, chips en 
drinken mee. Dus wij allemaal hadden hele voorraad. Dus heb

eerstejaars naar Overasselt

3 dagen. We gingen voor het kampvuur een wandeling maken 
door het bos. We werden verdeeld in groepjes en uit onze klas 
zat ik met Julian, Zineb, Dilara en Dara. We gingen luisteren 
naar vogels en we gingen raden hoeveel vogels we hoorden.
En we keken naar het water en het mooie uitzicht. 
Dezelfde dag zijn we naar de klimmuur geweest en dat vind ik 
heel leuk. We moesten een helm op en we kregen een riem om 
ons heen. Daarmee zaten we vast, dus konden we niet naar 
beneden vallen. Je moest helemaal naar boven klimmen en dan 
moest je aan de bel trekken. Dan kon je weer terug naar beneden 
gaan op de grond.                                                         Sakina (1F)

Nachtwandeling 2
We mochten zelf weten welke kant we op gongen. Het was in 
een heel groot bos. Ze zeiden dat er wilde zwijnen waren en dat 
ze op je afrennen. We gingen met en groepje van 6 en 2 juffen. 
We gingen ondertussen foto‘s maken. We waren verdwaald aan 
het eind. Dus de juf ging opzoeken op haar telefoon. W moesten 
3 km lopen tot we thuis waren. Toen we kwamen zaten ze bij het 
kampvuur. Het was al heel erg donker. Toen we er aankwamen 
werden we moe, want we hadden al heel lang gelopen. Het was 
ook leuk in onze kamers. We gingen elkaar bangkamen. En ‘s 
avonds gingen we chips, snoep enzo eten.                   Dilara (1F)

Voetbaltoernooi
Het voetbaltoernooi was heel leuk. Elk team had 5 spelers. Ik 
had een goed team. We zijn kampioen geworden. Elk team 
heeft 3x gespeeld. Mijn team heeft 2x gewonnen en 1x gelijk 

ben wij al ons eten in een kast gedaan voor als iemand het wou 
pakken. Je mocht niet naar elkaars kamers gaan en vooral niet 
bij de jongens. Wij zaten in kamer 3. En klas 1G van de meisjes 
hadden de grootste kamer van ons allemaal. Wij moesten om 
1 uur slapen, maar wij wilden dat niet dus sliepen wij helemaal 
niet, alleen maar 1 uurtje of 2. Daarna kregen wij ‘s nachts 
5 waarschuwingen: 2 van juf van der Burgt, 2 van meester 
Oostendorp en 1 van miss Kandell. En meester Oostendorp zei 
als je nog een keer hard schreeuwt en praat moet je alleen in de 
eetzaal slapen. We hebben er allemaal van genoten. Vervolgens 
zaten wij allemaal op Dilara haar bed, omdat we bang waren. En 
daarna gingen we met z‘n allen slapen.                           Rita (1F)

Klimmen
We gingen eerst eten toen we uit de bus kwamen. Daarna gin-
gen we verzamelen onder een groot dak dat leek op een soort 
piramide. Toen werden we in groepen ingedeeld. Daarna liepen 
we naar de activiteit. Dat was klimmen op een klimmuur. Op het 
hoogste punt moest je een bel luiden. Sommige kinderen uit 
mijn klas hadden het gehaald, ook sommige niet. Maar een paar 
kinderen konden het geblinddoekt. Daarna moesten we de pam-
perpaal in. Je moest met zo‘n ladder proberen een trapeze te 
pakken. Daar moest je aan hangen tot je viel.            Lucas (1F)

Nachtwandeling
De klassen 1d, 1F en 1G gingen op kamp naar Overasselt voor 
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gespeeld. Het leukste op kamp vond ik het lasergamen omdat 
ik had gewonnen. Bij het lasergamen was het de bedoeling 
om mensen af te schieten met je wapen. Je moest de voorkant 
van iemand raken. Je had 3 levens. Nu terug naar het voetbal-
toernooi. Er was  een 
scheidsrechter, zijn 
naam was Timo. 
Naast het voetbalveld 
zaten de juffen en 
meesters. 
Marouane (1F)

Lasergamen
Ik ging lasergamen, 
het was best leuk. je 
had een wapen waar-
mee je kon schieten. 
Op hetzelfde wapen 
zat een sensor. Het 
jammere vond ik dat 
je alleen op je wapen 
geraakt kan worden. 
Ik zat vanaf een 
heuveltje te schieten. Door een soort gaatje kon je goed richten 
en raakte je best veel mensen. Je had 9 levens in totaal. Als je 
af was moest je je wapen inleveren en werd het herstart en kon 
je weer schieten. Bij mij was het in de nacht. Het was al donker, 

dat maakte het moeilijk om te weten wie bij je hoort. Als het 
dag was was het een stuk makkelijker geweest. Ook al was het 
moeilijk, ik vond het leuk.
De busreis terug naar school was ook best leuk omdat ik boven 

vooraan zat waardoor ik 
wat slaap in kon halen. 
Het was rustig en ik zat 
best lekker.       Nabil (1F)

Boogschieten
Boogschieten was 
heel leuk. Ik vond het 
tenminste leuk, omdat 
ik het goed kon. Een 
paar kinderen hadden 
de gele geraakt, ik was 
er één van. Ik kon het 
wel goed, beter dan mijn 
klasgenoten. Er waren 2 
bogen, één groot en één 
klein. De grote was iets 
moeilijker dan de kleine. 
Ik had 1 keer bij de grote 

geprobeerd en de rode geraakt.                                 Emircan (1F)

Highropes 
Het was de laatste activiteit van kamp. We moesten de ladder 
op en sontnden op het grote plateau. We stonden vast aan een 

touw voor de veiligheid. Ik had we leen beetje hoogtevrees, 
maar het was heel leuk. Het ergste was dat je hoger ging en dat 
het grote hout ging bewegen. Ik ging 3 rondjes maken. Ik deed 
bijna de split bij het bewegende hout. Het was zo leuk dat ik nog 
een keer wil gaan. Kamp was heel leuk. Ik hoop dat we in de 2e 
klas een hele week mogen blijven daar bij Overasselt. Ik vond 
de highropes wel leuk en makkelijk. Ghita was echt bang. Dus 
ze werd naar beneden gebracht met een touw. Voor mij was 
Admir, Zakaria en Nabil. Ik ging bijna falen door Nabil, omdat hij 
veel ging bewegen. We moesten een helm op voor de veiligheid. 
Het was super!                                                                 Hilal (1F)

Bonte Avond
18 mei waren we op kamp tot 20 mei. We moesten 2 uur heen 
en terug rijden. We hebben elke avond (2 avonden) heel kort 
geslapen, sommigen helemaal niet.
19 mei ‘s avonds hadden we bonte avond. Iedereen had 1 
uur om klaar te maken. De meiden in jurk-rok-of normaal. De 
jongens normale kleren. In de zaal moest iedereen een masker 
op, maar de meeste deden hem snel af. heel weinig mensen 
gingen dansen. De meesten zaten te zitten. We hadden muziek. 
Stoelendans was gezellig, alleen duurde het lang tot je kon 
zitten. Er was ook chips en limonade. Na het feest ging iedereen 
douchen en omkleden en op bed liggen / We waren allemaal 
moe van het feest. In de bus keken we film ‚White chicks‘ en 
een politiefilm. Het was heel leuk en heel veel sliepen in de bus 
(min mij).                                                                        Joy (1F)
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Stroganoffsaus
Ingrediënten: ui, champignons, paprika, knoflook, 
boter, kookroom, paprikapoeder, peper, zout.

Pel de ui en de knoflookteentjes en snipper ze. Maak 
de champignons schoon en snij ze in kleine stukjes. 
Maak de paprika schoon en snij deze in kleine blokjes. 
Verhit de boter in een pan en fruit hierin de ui en de 
knoflook glazig. Voeg dan de champignons en paprika 
toe en bak dit eventjes mee. Giet dan de room erbij en 
voeg paprikapoeder, peterselie, een paar druppeltjes 
tabasco, peper en zout toe. Breng de saus aan de kook 
en laat de saus nog een paar minuten zachtjes koken.

Busreis
Wij, 2D, 2E en 2F gingen 22, 23 en 24 april naar kamp. Wij 
vertrokken vanuit de 1ste Constantijn Huygensstraat. In de bus 
moesten we gelijk beginnen met de opdrachten. Juf van der Leij 
ging met ons de opdrachten maken. Achterin werd er gezongen 
door de meisjes en er waren ook een paar kinderen aan het 
slapen. We vertrokken om half 9 en kwamen op de camping-
plaats aan om ongeveer 12 uur. Toen gingen we gelijk onze 
tassen uitpakken. Kamp was heel gezellig. Toen we na 3 dagen 
kamp terugkwamen was het rustig in de bus. Bijna iedereen lag 
te slapen.                                                                 Magtharia (2D)

Grotbiken 
We zaten in het busje onderweg naar grotbiken. Eerst kwam er 
een man die legde iets kort uit. Daarna gingen we naar beneden 
met een lange trap. Vervolgens kregen we weer een korte uitleg 
over de veiligheid. Daarna gingen we fietsen. Op een gegeven 
moment voelde Kawtar zich niet lekker. Ze had een astma-
aanval. Het was heel erg. Iedereen was heel erg geschrokken. 
Daarna gingen we Kawtar helpen om naar de uitgang te gaan. 
Gelukkig is alles goed gekomen met Kawtar. Ze was gebracht 
door 2 mannen en juf Oostewechel. En rest gingen terug naar 
het begin van de tocht.

tweedejaars ontdekken Limburg

satésaus. Toen we klaar waren moesten we de tafel bedekken 
en serveren.

Dropping
We gingen om 10 uur met de auto naar een plek. Toen liepen 
we door het bos. We gingen onder een brug. We moesten stil 
zijn want als we gingen praten of schreeuwen zou een man naar 
ons kom met zijn honden. Iedereen was bang en ging wegrennen. 
het was heel leuk. We liepen langs enge huizen en verlaten hui-
zen. Even later liepen we langs begrafenissen en daarna liepen 
we langs één begrafenis waar een man is overleden. Zijn 

We gingen met een groepje grotbiken. Het was heel spannend. 
We gingen 70 meter onder de grond. In het donker leidde onze 
gids ons in de grot. Als we niet luisterden en opletten dan zouden 
we verdwaald raken. Hij vertelde ons veel over de grot.

Op de tweede dag gingen we in onze groepjes naar onze 
activiteiten. Een van onze activiteiten was: Grotbiken. Grotbiken 
is dat je onder de grond gaat fietsen. Het is daar zo donker dat 
je daar niks ziet. Je hebt gelukkig een lampje voor je fiets. We 
moesten vaak uitstappen omdat het soms heel klein was, we 
konden er niet door fietsen. We hebben zelfs een vleermuis 
gezien. Het was niet een hele grote maar een kleine babyvleer-
muis. Het fietsen was best moeizaam, maar het viel eigenlijk 
wel mee. Er waren best veel bochten, er waren zelfs een paar 
mensen gevallen. We moesten normaal 9 kilometer fietsen, 
maar wij hebben 6 kilometer gefietst in plaats van 9 kilometer. 
Als je naar beneden ging, moest je 40 meter de trap af om naar 
de grond te komen.

Koken
Toen we op het kamp aankwamen kregen we de groepjes te 
horen van waar we in zaten. Wij waren groepje 4. Groepje 4 
moest koken, dus wij begonnen met koken. 
We moesten kip met salade & saus + aardappeltjes maken. Het 
was eigenlijk best makkelijk, maar het ging bij koken echt om 
teamwork. Verder was het eten heel lekker. Dat vond iedereen 
wel volgens mij.                                                              Grazia (2F)

Op dag 3 gingen we koken met ons gropeje voor de andere 
groepjes die net van de activiteiten kwamen.
We gingen hamburgers maken. Iedereen deed 1 taak. Bijvoorbeeld 
iemand ging bakken, de anderen gingen de broodjes snijden en 
tot slot gingen ze de saus tussen de broodjes zetten.
Toen de groepjes aankwamen, gingen alle kinderen de borden 
en het bestek brengen. Later maakten 3 kinderen de hambur-
gers op het vuur en de rest bracht het.

We moesten als activiteit koken. We moesten kipsaté met rijst 
maken als gerecht. Onze begeleider was meester Schütt. We 
moesten beginnen met uien, knoflook en sla snijden. Daarna 
gingen we kip en rijst maken en meester Schütt maakte de 
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lijk is nooit gevonden, dus juf Campos vertelde dat zijn geest 
nog in het bos is. Dus iedereen was bang. We liepen 2 uurtjes. 
Toen we er bijna waren kreeg Khauhar een astma aanval. Ze 
had een snoepje nodig. Gelukkig had ik er eentje voor haar. Na 
2,5 uur lopen waren we eindelijk op kamp. Toen kregen we lek-
kere warme chocolademelk.                       Haitem (2D) en Adil (2F)

Bonte Avond
We kwamen terug van Maastricht. Eerst kregen we vrije tijd, 
daarna werden we geroepen voor het eten en na het eten 
kregen we weer vrije tijd. Na dat moesten we opdrachten 
maken uit een boekje en dan pas mochten we ons klaarmaken 
voor de Bonte Avond. De meisjes gingen haren krullen/stylen 
& omkleden. het thema van de Bonte Avond was carnaval, 
maar iedereen trok gewoon een jurk aan. Daarna moesten we 
naar beneden omdat we zouden beginnen met het feest. Het 
was echt leuk. Iedereen ging dansen en we hadden zelfs een 
koppel! Daarna, rond half 1/1 uur was het klaar en moesten we 

ons gewoon douchen en ons zelf pyjama aandoen. Vervolgens 
kwam de juf op onze kamer en zei dat we in bed moesten liggen 
& dat het tijd was om te slapen.

Het was heel leuk. We hebben veel gedanst. Michael Jackson 
kwam optreden. Er waren veel lekkere snacks. Er zijn foto‘s 
gemaakt. Alle meesters waren verkleed als zwervers. De juffen 
waren verkleed als boerinnen. En aan het eind van het feestje 
kwam Ariana Grande optreden.

Maastricht
‘s Middags‘ na de lunch gingen we naar Maarstricht. We kregen 

eerst een speurtocht, dat was wel leerzaam. Daarna hadden we 
wat vrije tijd gekregen. Natuurlijk gingen we ergens wat eten. 
Het was super gezellig! We verzamelden om 16:30 bij de brug. 
Toen gingen we teruglopen naar de auto. Meester Gering nam 
de verkeerde afslag waardoor we terecht kwamen in België voor 
maar 5 of10 minuten. Ten slotte gingen we naar huis en broodje 
shoarma eten.                                                   Cagla en Hajar (2E)

Het is een heel bijzondere stad. Met een rijke geschiedenis. 
We zagen veel kerken en kastelen. Maastricht is verdeeld in 
twee gebieden: de oude Maastricht gebouwen en het moderne 
Maastricht. 500 na Chr. is het christendom naar Limburg gekomen. 
Dus de mensen die in Limburg woonden waren de eerste 
Nederlandse christenen. Daarom zijn de meeste mensen daar 
in Limburg echt gelovig. Er zijn hele mooie en grote kerken. Er 
is daar in Maastricht een belangrijke rivier, de Maas. En deze 
rivier is een natuurlijke rivier. Hij is niet gemaakt door de mens 
Als je vanaf de Sint-Servaesbrug kijkt die boven de Maas ligt, is 
dat het middelpunt van een skyline. Je kan 11 kerken zien vanaf 
de skyline van Maastricht.

Vrije tijd
We gingen voetballen met de meeste jongens. We konden kie-
zen uit pingpongen, frisbeeën, wippen. We kregen ook onze mo-
bieltjes om naar onze ouders te bellen. We konden ook kiezen 
uit te gaan douchen, of lekker chillen of rusten, of iets te gaan 

de groep naar het treinstation en daarna pakten we de trein, dat 
duurde niet zo lang. Toen we uitstapten moesten we een flink 
stuk lopen maar het was wel te doen. Het was wel mooi het 
dorpje met lekker dicht op elkaar de huizen. Anders dan in 
Amsterdam, veel mooier, rustiger en grotere huizen. We zagen 
het bord mer de steenkoolmijnen, dus eindelijk waren we er en 
we gingen naar binnen. Het was behoorlijk koud. Anders dan 
verwacht dat krijg je als je zo diep onder de grond bent. De 
meneer, hij heette Hans, die ons begeleidde, was 68 jaar oud 
en vertelde dingen over vroeger. Dat hij in Duitsland werkte en 
dat hij met plezier aan het werk ging. Hij verdiende aardig wat 

loon in die tijd en ging fluitend de dag over. Hij werkte met bijl 
en schep en een drilboor. Dat maakte aardig wat lawaai. Hij 
deed dat elke dag zo‘n 3 uur. Hij liet ons nog een filmpje zien 
van ongeveer 10 minuten. Dat was saai. Hans vertelde het op 
een saaie manier. Het werd snel saai, maar toen het klaar was 
later nog de dag, aten we een ijsje en dat maakte alles goed. 
The end.

eten zoals snoep of chips.                                           Youssef (2B)

Steenkolenmijn
Op dag 2 van het kamp gingen we naar de steenkolenmijn. 
Eerst gingen we met de trein en vervolgens moesten we een 
heel stuk lopen. Bij aankomst moesten we eerst een film bekijken. 
Daarna werden we opgehaald door de gids. In de mijnen hadden 
we 27 stoppunten. Bij elk stoppunt werd er iets verteld. Aan 
het einde van de rondleiding gingen we naar huis. Onderweg 
kregen we een ijsje.

We gingen met de trein naar de mijnen. Toen we daar waren 
moesten we wachten op onze gids. Daarna gingen we een film 
kijken over de mijn van vroeger. Vervolgens kregen we een 
rondleiding door de mijn. Sommige kinderen mochten een gat 
in de muur boren. We hadden ook een trein van de koninklijke 
familie gezien. Vervolgens toen we klaar waren gaven we de 
gids 2€.

Tja, ons groepje 4 ging de tweede dag naar de mijnen en later 
nog naar het grotbiken in Maastricht waar het heel koud was in 
beide plekken. Even bij zaken, we gingen een stukje lopen met 
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In afwachting van 
de examenuitslag

Frisse morgen in Parijs
Gewoon mijn business
Ik zie de meest mooie Française
op een boel hoge hakken en ik,
weet niet wat ik zeggen moet
Ik zeg: Bonjour, mon amour
Mademoiselle, tu est tres belle
En eh, en zij zei
Je suis néerlandaise
Oh oh oh
Je parle en tu peu Françaisvierdejaars naar Parijs

En ik zei
Praat Nederlands met me
Even Nederlands met me
Mijn gevoel zegt mij
Dat wij vanavond samen 
kijken
Naar de Champs-Élyséés
En naar de Notre-Dame 
en aan de Seine
En daarna samen op la 
tour, eh belle

Kenny B                                        
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