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Tweede helft
We zijn inmiddels ver in de tweede helft, maar
de strijd is nog niet gestreden. In alle leerjaren
wordt nog keihard gewerkt om met een goed
resultaat de zomer in te kunnen gaan.
Alle leerjaren? ‘Welnee‘, hoor ik basis- en
kaderleerlingen uit leerjaar 4 denken. Zij hebben
hun examens gemaakt en wachten in spanning
op de uitslag. We wensen de TL-klas heel veel
succes met hun examens. Nog even volhouden!
Terugblikkend op periode 3 zien we (wederom)
veel sportieve-, culturele- en feestelijke
activiteiten. Van voorstellingen en wedstrijden
tot een een IT-helpdesk voor mensen uit de buurt.
En uiteraard besteden we hier aandacht aan in
dit schoolmagazine (en
op de website!).
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.

Voorleeswedstrijd leerjaar 1.
Lees meer op blz. 16.
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Veel lees- en kijkplezier.

Fotografie
A. van Dort
P. Schütt
E. van der Burgt
B. Gering
P. Bongaerts
J. Romijn
2F: Adil, Anissa
2A: Mysoon, Mohammed M
2B: Mohammed H
Met dank aan
D. Crapanzano
Z. Papaikonomou
M. Aït Taleb
N. Bounif
J. Leonhard
R. van Halm
C. Menig, L. Simaan (Drop-Inn)
B. Gering
P. Bongaerts
3KIT: Demierro, Haras, Samet, Selin
3BIT: Hassan, Noah, Resul, Yusa, Furkan
1A: Furkan
1F: Andelisha, Admir, Dara, Bouthayna, Hilal, Shiquena, Sakina
2A: Ikram, Mysoon, Mohammed
Contact
e.van.der.burgt@huygens-college.nl
HUYGENS COLLEGE
2e Constantijn Huygenstraat 31
1054 NN Amsterdam
020. 788 08 80
www.huygens-college.nl
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HELP

Jongeren maken ouderen iets wijs!

Jongeren maken ouderen iets wijs!
Ik heb geleerd hoe ik met mensen om moet gaan en vooral
met ouderen die niks van computers te maken hebben.
Iemand vroeg me wat internet was en ik ging specifiek
uitleggen wat het was. ‘Internet is een medium , een medium
is iets wat mensen met elkaar verbind.‘ En toen snapte die
mevrouw het.
Demierro (3KIT)

-DESK ICT

Wekelijks helpen ICT-leerlingen mensen
die nog niet weten hoe ze met allerlei
digitale middelen kunnen omgaan
zoals laptops, smartphones, Ipads,
internet en allerlei programma‘s.
Iedereen kan met hulpvragen terecht
in het huis van de buurt de Klinker. In
de afgelopen weken hebben de
leerlingen bewezen dat ze ouderen
goed kunnen informeren. Enkele
bezoekers hebben aangegeven dat ze
wekelijks gebruik willen maken van
de diensten van onze ICT leerlingen
en zo leren ze elke week meer over
hoe ze bijvoorbeeld met bepaalde
programma‘s kunnen omgaan.
Tijdens de gratis inloopspreekuren
op de vrijdag in huis van de buurt de
Klinker worden bezoekers deskundig
geholpen van 10.30 tot 12.00 uur.
Er zijn 3 leerlingen en een begeleider
aanwezig.
De Klinker is gevestigd op de begane
grond in woonzorgcentrum de Klinker
in de Borgerstaat nr. 45.
De leerlingen zijn elke vrijdag aanwezig
behalve tijdens de schoolvakanties!
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Bij het buurthuis helpen we mensen met vragen en
problemen die sommige mensen hebben en die niet zo
goed verstand hebben van computer’s , tablets en smartphones. Mijn ervaring is dat ik goeie verstand heb van
zulke dingen en dat ik het kan gaan oplossen. Er komen
naar die buurthuis veel ouderen want zij hebben minder
verstand dan jongeren. Iemand had een probleem met zijn
e-mail. Zij wist niet hoe ze mensen moest gaan toevoegen.
Ik had het wel uiteindelijk gedaan want het was niet zo een
moeilijke vraag. De vrouw was erg blij en als laatst had ze
mij bedankt.
Samet (3KIT)
Mijn ervaringen bij helpdesk zijn leuk en gezellig. Ik vind het
heel leuk om oudere mensen te helpen op de computer. Als
ik mensen help kan ik dingen tegenkomen die ik zelf niet
tegenkwam en dat is een klein deel van wat ik leuk vind. Ik
vind het ook leuk dat sommige mensen voorbereid komen
en niet een Ipad, telefoon en of een laptop voor je neus
schuiven en vragen kun je me helpen want ik vind dan heb
je onderzoek gedaan zodat ik weet wat u al weet. De mensen
die daar komen zijn erg beleefd en aardig. Soms komen ze
lekker een praatje maken en vertellen waarom ze naar de
helpdesk komen
Noah (3BIT)

Het was heel leuk om mensen te mogen helpen bij de helpdesk, Ze hadden heel veel goeie vragen waarop ik soms het
antwoord niet eens wist. Ik heb ook gewoon hulp gekregen
van mijn meester en collega’s. Ik heb daar veel ervaring op
gedaan zoals: dat ik goed met mensen om ging gaan en
goede antwoorden heb gegeven.
Hassan (3BIT)

Ik ben in totaal 2 keer gegaan naar de helpdesk. Ik heb daar
oude mensen geholpen die precies niks wisten over hun
tablet, telefoon en laptop. En wij (dus onze klas) werd ingezet
om hun vrijwillig tijdens schooltijd te helpen. Ik vond het
superleuk en heb er van genoten. De klanten waren aardig
en stelden netjes vragen. Ik beantwoorde het op een lieve
manier en op een duidelijke manier zodat ze het begrepen.
Resul (3BIT))

ik vond het best wel interessant om mee te gaan helpen
en om te kijken hoe het is om de oude mensen te helpen
die bijvoorbeeld niet begrijpen over iets. Zoals hoe een
bepaalde app werkt of wat het inhoudt. Ik vond het leuk om
hun het te gaan uitleggen zodat zij geen problemen meer
hadden. Ze waren heel lief en vriendelijk ik kon goed met
ze opschieten! De mensen die daar kwamen hadden altijd
veel vragen en ik heb ze ook met mijn ervaring ook kunnen
beantwoorden wat natuurlijk ook heel fijn voor hun was.
Nadat ik ze geholpen had bedankte zij ook heel vriendelijk
dat ik ze geholpen had met de problemen waar ze niet uit
kwamen!. En wat ik heel goed vond was dat ze alles netjes
opschreven in hun boekjes zodat ze niet alles vergeten wat
ik ze verteld had.
Haras (3KIT)
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Facewrap

meester Crapanzano

Op de volgende bladzijden krijg je
stap voor stap uitgelegd hoe je zelf
een facewrap kan maken.

juf van Halm

Amine (3KIT)

Ik heb heel leuke ervaring gehad met de ouderen van daar.
Veel hadden eenvoudig vragen maar sommigen wist ik niet
hoe ik ze moest helpen en daarom riep ik mijn meester/
collega’s en die wisten meestal wat het probleem was en
hielp mij. Bijvoorbeeld: de mevrouw wou weten of haar pc
een virus had maar ik verstond haar niet echt want ze sprak
Engels en Pakistaan dus ik verstond haar niet daarom riep
ik mijn mentor Crapanzano en hij hielp mij.
Furkan (3BIT)

Ik had niet verwacht dat het leuk zou zijn , maar soms is
het echt irritant om hun levensverhalen te horen . Maar
om vriendelijk en respect vol te zijn luister je mee en lach
je mee. Ik heb veel verhalen gehoord en echt veel vragen
beantwoord. De meeste vragen waren echt makkelijk,
Bijvoorbeeld hoe je Skype gebruikt, hoe je foto’s opslaat
etc. Sommige antwoorden wist ik zelf niet eens en vroeg ik
om hulp. Ze vroegen vaak of ik het opnieuw kon doen , dus
moest alles weer opnieuw. Op dat moment lach ik vriendelijk
en denk ik bij me zelf is het
zo moeilijk? Maar toch doe
je alles 100x en moet je ook
nog wachten tot ze klaar zijn
met notities nemen. Die ze
eigenlijk toch wel kwijt raken.
Tot slot heb ik zelf ook dingen
geleerd, en vond ik het wel
leuk om oudjes te helpen.
Selin (3KIT)

Nichita (1F)

Mijn ervaringen bij helpdesk zijn leuk en gezellig. Ik vind
het leuk om oude mensen te helpen met de technologie van
vandaag. Ik kom soms dingen tegen die ik zelf niet begreep
en dan vroeg ik meestal hulp van mijn vrienden. Soms
kwamen de oude mensen met hele levensverhalen en soms
kwamen ze met hun laptop ipad en telefoon en vroegen ze
hoe ze het moet gebruiken of hoe je email stuurt. En ik wil
helpdesk wel vaker doen.
Yusa (3BIT)

Maak je eigen facewrap en wordt beroemd!
meester de Lange

Jongeren maken ouderen iets wijs!

Stuur je facewrap naar de redactie:
(e.van.der.burgt@huygens-college.nl) en je
foto wordt in het volgende schoolmagazine
geplaatst.
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door meester Crapanzano

START

Beyoncé
+
Arnold
>

Begin met het uitsnijden van Beyonce’s gezicht. Gebruik hier
de ‘Pen tool’ voor.

Open beide foto’s in
Adobe Photoshop.

>

> > > > >

Als de selectie voltooid
is (ononderbroken) klik je
met je rechter muisknop
in de selectie en selecteer
je: ‘Make Selection’. Nu
kun je dat gedeelte
kopiëren (CTRL+C) en
plakken (CTRL+V) op
Arnold’s gezicht.

>

Sluit
Beyonce’s
foto.

>

>

Verberg
daarna de
onderste
‘Arnold’
laag door
op het oogje
te klikken.

Selecteer de laag waar Beyonce’s gezicht in staat
en pas het formaat aan zodat deze precies op
Arnold’s gezicht past.

< <

Maak een nette selectie van
Beyonce’s gezicht.

Klik met je rechter
muisknop op
Beyonce’s laag (dat
is als het goed is de
bovenste laag) en kies
‘Select Pixels’.
		
Zie je de stippellijn om
Beyonce’s gezicht?
Dit betekent dat dat
gedeelte geselecteerd is.

Dupliceer nu Arnold’s
laag.

< < <

QRC (Quick Reference Card)
Facewrap

Maak je eigen facewrap en wordt beroemd!

> > >

Maak je eigen facewrap en wordt beroemd!

< < < <

CTRL+T zorgt ervoor dat je de laag kunt
verkleinen of vergroten. Houd SHIFT ingedrukt tijdens het slepen, om de juiste proporties te bewaren.
Probeer de ogen van beide foto’s op gelijke hoogte te houden. Als je
klaar bent met het aanpassen van het formaat, druk je op ENTER.

< < < < < < < < < <

> > > >

Voila, een gespierde Beyoncé.

Ga nu bovenin je taakbalk naar
‘Edit → Auto-Blend Lyers…’ en klik
vervolgens op ‘OK’

<

< <

Druk nu op CTRL+D, selecteer de
bovenste twee lagen door CTRL
ingedrukt te houden en elke deze
afzonderlijk aan te klikken. Als je dit
goed hebt gedaan zijn beiden blauw.

Ga bovenin je taakbalk naar
‘Select → Modify → Contract’.

>

Klik nu alleen op de bovenste laag (waar
Beyonce’s gezicht in staat), ga bovenin je
taakbalk naar ‘Layer → New Adjustment
Layer → Black & White’ en klik op ‘OK’.

> >
Bij ‘Contract By:’ zet je 5 pixels en druk
je vervolgens op ‘OK’.
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>
<

Klik nu op Arnold’s laag precies onder
Beyonce’s laag en druk op BACKSPACE.

Stuur je facewrap naar de redactie:
e.van.der.burgt@huygens-college.nl

Huygens
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Presteren op het Huygens

Succesverhaal van Leerplicht over klas 1C
De resultaten van alle deelnemende vo-scholen uit Amsterdam in het kader van de Dag van de Leerplicht zijn inmiddels bekend. Klas 1C van het Huygens-College is geëindigd op de tweede plaats met:
0 uren ongeoorloofd verzuim
en 1x een te laatmelding

Economie &
Ondernemen
leerjaar 3

Modules op het Huygens

door juf Aït Taleb, juf Bounif, meester Leonhard

De wisselbeker voor de winnende klas werd op
donderdag 19 maart, de Dag
van de Leerplicht, overhandigd
door mevrouw Nel Winkel,
Hoofd Afdeling Onderwijs en
Leerplicht. Aansluitend hebben
de leerplichtambtenaren
mevrouw Brenda Sankes en
mevrouw Sabah Sliman een
succesverhaal gehouden en
de bioscoopbonnen uitgereikt
aan klas 1C.
Klas 1C was heel blij met
de prijsuitreiking en hebben
besloten om samen met
juf Schunselaar naar de
bioscoop te gaan. Ook wil
klas 1C volgend jaar op de
eerste plaats eindigen.

In leerjaar 2 kiezen de leerlingen voor een
van de drie modules: Economie & Ondernemen, Recreatie & Ondernemen of Fashion &
Ondernemen.
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 leer-

lingen 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.
Na de meivakantie gaat de groep van juf Ait
Taleb hier mee starten. Let dus goed op, binnenkort is het dus echt mogelijk om spullen te
kopen in onze eigen Huygens winkel.

Sociale Media
Tijdens de laatste sociale
mediales van gastdocent Zoë
Papaikonomou werd de 3IT klas
nog extra getest op hun kennis
over sociale media. Het bleek
dat het met die kennis na vier
projectlessen wel goed zat en
Fatih Güler won zelfs de eerste
prijs omdat hij bijna alle vragen
goed had beantwoord.
Ron Zandvliet, medewerker van
de afdeling Leerplicht van de
Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO), reikte na
afloop de certificaten uit aan de
trotse leerlingen.
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Voorleeswedstrijd

READ2Me 2015

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers,
waarin zij elkaar fragmenten uit jeugdboeken voorlezen.
Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met
deze voorleeswedstrijd die in vier ronden wordt
georganiseerd; op school (en in de klas), lokaal in de
bibliotheek, provinciaal en tenslotte is er een landelijke finale.

Klassenuitjes op het Huygens

Klas 1F ging schaatsen
Wat lijkt het al weer lang
geleden dat we met de hele klas
zijn gaan schaatsen. De schaatsbaan
is inmiddels dicht en gedachten gaan uit
naar zon en zwemmen. Dat is overigens
ook hartstikke leuk om met de klas te doen.
Aan het eind van het schooljaar gaan veel
klassen met hun mentor naar het Mirandabad om daar hun kunsten te vertonen.
Nu toch nog even een terug naar ijs
en warme chocolademelk, want
het was zo gezellig.

De jury vond Serac (1A) is de beste voorlezer van het
Huygens College. Van alle geselecteerde eerstejaars
wist hij het publiek het meest te boeien. Hij las een
fragment uit ‘De laatste waarschuwing‘ van Vrouwke
Klapwijk (foto op blz. 4).
De landelijke finale is op dinsdagmiddag 26 mei vanaf
13.00 uur in TivoliVredenburg (Utrecht).
http://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl
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Theater op het Huygens

Snickers in Space

DONDERDAG 16 APRIL 14.30 - 15.30 uur

Snickers
in
Space

Vanwege fileproblemen op de
intergalactische snelwegen willen de
Aliens van planeet Snickers een nieuwe
weg aanleggen. De aarde vormt hierbij een
obstakel. Zullen ze deze opblazen of kiezen
ze voor een andere oplossing? Huygens
leerlingen proberen de ruimtewezens
ervan te overtuigen dat de aarde te
mooi is om te vernietigen.
fotografie: Astrid van Dort

EERSTE BEDRIJF
Een groepje leerlingen zit in de klas te werken.
Een leerling gooit een propje papier naar het
hoofd van zijn buurman. Deze gooit het propje
terug maar mist en raakt het meisje een bank
verder. Deze gooit het propje weer terug en
raakt een vierde.
Iedereen begint met propjes te gooien en het
vloeit geleidelijk over in een dans. Het wordt
steeds vrolijker en wilder. Dan wordt de muziek
ineens onderbroken door de scherpe stem van
MEVROUW STORM.

Leerlingen GRATIS
Entree voor ouders € 1,00
kaartjes verkrijgbaar bij juf Roep
Theater De Krakeling
Nieuwe Passeerdersstraat 1
Amsterdam

een theatervoorstelling voor en door eerstejaars
van het Huygens College
18
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Theater op het Huygens

TWEEDE BEDRIJF
Op de brug van het ruimteschip zijn Snickers
en robots bezig de boel draaiende houden. Ze
bedienen hendels, geven berichten door en
draaien aan panelen.
Het werk vloeit over in een dans. Dan ineens
wordt de muziek onderbroken door de komst
van de dappere maar niet al te snuggere
KAPITEIN KURK en zijn veel slimmere assistent DR. RAARHAAR.

Theater op het Huygens

Donderdag 16 april was de voorstelling Snickers in Space.
Wij gingen met de klas naar het theater De Krakeling. Toen
ik binnen kwam in De Krakeling kreeg ik een kaartje van
een alien. Mijn moeder en zus kwamen kijken. Toen de
voorstelling begon gaven mijn kleren licht en nog veel meer
dingen gaven licht, dat vond ik gaaf.
Het leukste vond ik het begin toen de kinderen gingen
dansen, want het zag er leuk en grappig uit. Het was grappig dat Yasmin Mohammed in het gezicht sloeg, hihi. En
toen de acteurs en nog een paar mensen een roos kregen.
Maar waarschijnlijk hebben een paar mensen hun roos
weggegooit.
Andelisha (1F)

DERDE BEDRIJF
De cipier van de gevangenis is DARK ZORIN,
de meest gevreesde Snicker van het spaceschip. De robots komen binnen met Michael,
Charita, Jasmin en Mohammed onder schot.
De robots gaan af. Dark Zorin bekijkt zijn
gevangen opgetogen. De vier leerlingen zijn
bang.

Bekijk alle foto‘s van de voorstelling op de websiter van het Huygens College:
http://huygens-college.nl/onderwijs/kunsteducatie/kunstprojecten/snickers-in-space.html
de zaal ingingen. En toen begon de voorstelling. Het was
super leuk. En toen bleef het stil en toen ging langzaam het
licht uit en werd het donkerder. Toen kwamen de kinderen die helemaal verkleed waren. Ze gingen dansen, toen
gingen ze een rol spelen. Het was grappig. We zagen ook
op het grote scherm een paar filmpjes die we zelf hadden
gefilmd bij de workshop.
En nu ga ik mijn eigen mening geven wat ik van de voorstelling zelf vond. Ik vond de voorstelling van Snickers in
Space heel leuk. Vooral toen ze gingen dansen. Ze konden
wel goed dansen. Ze waren in zo‘n alienpak die we zelf hadden gemaakt bij de workshop. En toen gingen ze dansen
met de wereldbollen die we hadden gemaakt.

Ik ga vertellen over de voorstelling Snickers in Space.
De voorbereidingen deden we bij workshops en bij KCB.
Ik deed de workshops over greenscreen. Je moest de
achtergronden zelf maken en filmen en bij KCB maakten
we ruimteschepen. De workshops greenscreen waren een
beetje leuk. We mochten met iPads werken, zeg maar. Je
moest iets uitkiezen en filmen alsof het echt leek. Er was
een speciale app voor. Bij KCB maakten we ruimteschepen.
Je moest het in tweetallen verven. Het was wel leuk, er
waren wel mooie ruimteschepen gemaakt.
En toen was het 16 april. Toen gingen we lopend naar De
Krakeling. De Krakeling is dichtbij, maar 10 minuten lopen.
En toen we er waren moesten we effe wachten voordat we
20
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Wat er op het podium t e zien was ga ik nu vertellen. In het
begin kwamen er ongeveer 10 kinderen in een alienpak.
Ze gingen een beetje robotachtig dansen, dat vond ik wel
leuk om te zien. En toen gingen ze een paar filmpjes laten
zien op het grote scherm die we zelf hadden gefilmd bij
de workshop greenscreen. Er was op de grond in de zaal
blauwe lichtjes, was super mooi om het te zien en toen was
er zo‘n witte kast, die gebruikten ze steeds alsof ze naar de
ruimte gingen. Ze gingen in en uit de kast. En toen begon
het langzaamaan rustiger te worden in de zaal. Opeens
hoorden we KABOEM. Iedereen schrok en toen was het
afgelopen. We mochten naar huis. Het was een leuke, grappige voorstelling.
Furkan (1A)
Snickers in Space is een samenwerking tussen
het Huygens College en Bekijk’t.
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VIERDE BEDRIJF
Op de brug van het schip zijn Kapitein Kurk, Dr.
Raarhaar en Rens bezig met het voorbereiden
van het opblazen van de aarde.
De voorstelling was erg leuk, vooral het fluoriseren, want
het publiek fluoriseerde ook. En de special effecten waren
erg vet. De acteurs kenden hun tekst goed. Ik vond het
grappig toen de aliens gingen dansen en toen de acteurs
de kast in gingen. Ik vond ook de kostuums erg mooi,
vooral de aliens. Het decor was wel mooi gemaakt, ook de
wereldbollen boven onze hoofden. Het was erg vol en het
was gewoon heel leuk.
Admir (1F)
Er was een voorstelling op 16-04-15 in De Krakeling. Het
was heel leuk. Alles was glow-in-the-dark en tijdens de
voorstelling gingen ze steeds dansen en Shiquena ging
zingen. Dat lied paste goed bij de voorstelling. De voorstelling ging over 4 Huygens leerlingen die moesten nablijven
en opeens kwamen er aliens uit de kast en die namen de
kinderen mee naar de ruimte. Het leukste aan de aliens
waren hun groene strakke lichtgevende pakjes. De aliens
gingen in het donker dansen. Er waren ook robots die licht

Theater op het Huygens
gaven en gingen meedansen. De aliens waren van plan om
de aarde op te blazen, maar de leerlingen van het Huygens
gingen ze laten zien hoe mooi de aarde is. En toen waren ze
gelukkig overgehaald!
Dara (1F)
Ik was bij de dansgroep de snelweg. We gingen veel oefenen in een korte tijd. En 16 april hadden we de voorstelling.
Wij treden als eerste op: ik, Hajar, Ghita, Yusuf, Gufran,
Juninho, Alicia, Selcan, Sherina, Priscilla, Somaya. We gingen het dansje doen van de leerlingen en toen gingen we
de snelwegdans doen.. Hiervoor moesten we fluoriserende
kleren aan doen en oranje handschoenen en zwarte sokken.
Bouthayna (1F)

VIJFDE BEDRIJF
We zijn in het lege klaslokaal waar alles begon.
Dan komen de bekende rook en licht en de
slag. Michael, Charita, Jasmin en Mohammed
stappen weer uit de kast. Ze kijken elkaar aan.
iHet was leuk toen een paar leerlingen gingen dansen. En
de fluoriserende lichtjes waren ook leuk en mooi. Alles was
mooi versierd. Ik ben blij dat de aliens werden overtuigd
over de aarde. Rens was best wel grappig, want toen hij de
aarde ging bekijken met de 4 leerlingen en de 2 aliens, zei
Rens steeds: ‚blie-bla-bloeb‘. En dat was grappig. Toen er
rook kwam van het ruimteschip met heel veel geluid, schrok
ik een beetje, want het was hard en het kwam uit het niets.
Tot slot kwamen alle leerlingen en dansers naar het podium
en kregen allemaal een roos. Het was leuk en een mooi
versierde voorstelling. Hilal (1F)

Het was superleuk. Het leukste vond ik toen Yasmin Mohammed in het gezicht sloeg. Het stomste
vond ik de make-up op mijn oog. Want door dat
kon ik m‘n oog niet dicht doen. En het spannendste
vond ik om te zingen in de voorstelling. Ik vond het
wel freakin hatelijk dat een meisje in het publiek
ging lachen. EN ALS EEN HEKS NOG OOK!
Shiquena (1F)
Ik moest met een raket door het podium lopen en ik moest
met een paar andere kinderen met aardbollen in een cirkel
lopen. We moesten helemaal on het zwart gekleed zijn. Het
leukst vond ik de filmpjes die ik zelf gefilmd had, te zien
worden op het beeldscherm. Ik moest om kwart voor 10 al
naar De Krakeling om te oefenen voor de voorstelling.
Sakina (1F)
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij
de financiële ondersteuning van Stadsdeel West,
de Cultuurkaart en Voucherbank.

Bekijk alle foto‘s van de voorstelling op de websiter van het Huygens College:
http://huygens-college.nl/onderwijs/kunsteducatie/kunstprojecten/snickers-in-space.html
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Mens & Maatschappij op het Huygens

ETEN EN RELIGIE
NORMEN EN WAARDEN
De afgelopen twee maanden hebben
tweedejaars in samenwerking met Stichting Drop-Inn,
gefotografeerd waarbij ze kennis hebben gemaakt met
de verschillende culturen in Amsterdam West.

Fotografie Mohammed H (2B)
We hebben afgelopen periode op elke dinsdag een fotografieproject gehad. Er kwam een fotograaf om ons te
leren hoe je goede foto’s maakt. We mochten ook op straat
mensen fotograferen en interviewen. Ik vond het best leuk
om te doen! Mysoon (2A)

Dit een project maakt deel uit van het vak M&M.Tijdens de
ouderavond was er een tentoonstelling in de aula voor
alle ouders en leerlingen.
Ik moest op elke dinsdag om 13.00 uur aanwezig zijn bij
het M&M-project. De eerste bijeenkomst gingen we onszelf
voorstellen om elkaar beter te leren kennen. De groep bestond namelijk uit kinderen uit allerlei klassen. We moesten
bijvoorbeeld vertellen uit welk land we komen. Twee weken
later gingen we naar een museum over allerlei volken, culturen en religies. We hebben er veel over geleerd. Het was
leuk, omdat we niet alleen in school bezig waren. Naast het
museumbezoek hebben we winkels in de buurt bezocht. Er
bestaat een winkel met allemaal kruiden en we hebben geleerd waar die kruiden vandaan komen. Daarnaast hebben
we ook mensen geïnterviewd en foto’s van hen genomen.
Aan het eind van de periode kregen we en cijfer en was het
afgelopen. Ikram (2A)
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ETEN ‚Ik eet het liefst op de grond met mijn handen,
omdat dit normaal binnen mijn cultuur is. Ik ben van
Marokkaanse afkomst en eet alleen halal voor mijn
geloof.‘

De kleine en zelfstandige
stichting Drop-Inn heeft als
doel jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen
van hun talenten. Drop-Inn
geeft kansen en helpt jongeren
op weg met, het liefst, eigen
ideeën. Verder wil Drop-Inn
kansen scheppen en middelen
bieden waarmee jongeren
zich kunnen inzetten voor
een bijdrage aan de
maatschappij.

Het was best een leuk project. Ik vond wel dat we te veel
foto’s maakten van andere culturen en mensen. Uiteindelijk
kregen we wel een goed cijfer en daar was ik natuurlijk erg
blij mee. Mohammed (2A)

NORMEN EN WAARDEN ‚Ik ben in Indonesië
geboren en ben Moslim. Voor mijn geloof lees ik
de koran en bid ik vijf keer per dag. Ik beschrijf
mijn kledingstijl als westers. Twaalf jaar geleden
ben ik in Nederland gekomen. Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijk is en dat je respect hebt
voor je medemens.‘

RELIGIE ‚Ik heb geen geloof, wel geloof ik in
mijzelf. Ik wil mijn kinderen meegeven dat ze
hun afspraken na moeten komen, niet mogen
vloeken en beleefd moeten zijn voor de medemens. Ik denk dat het in iedere cultuur belangrijk
is respect te hebben voor elkaar en zie dit als de
overeenkomst tussen de verschillende culturen.‘

ETEN In de Hallen vind je veel ondernemers met
diverse culturele achtergronden. De meeste mensen
die werkzaam zijn in de Hallen zijn migranten
en veel beheersen de Nederlandse taal niet. De
onderstaande quotes kwamen vaak naar voren in
de gesprekken die de jongeren met hen voerden:
,Eten verbindt‘ en ‚Liefde gaat door de maag‘.

RELIGIE ‚Ik geloof in God en ben katholiek
opgevoed. Wij gebruiken de bijbel en die lees
ik een keer per dag. Naar mijn mening staat het
gezin centraal in ieder geloof.‘

Fotografie Adil (2F)

Fotografie Mysoon (2A)

Fotografie Mohammed M (2A)

Fotografie Anissa (2F)
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Strijders vooruit!

• Het is met 53.346 zitplaatsen het grootste stadion van
Nederland
• De ArenA is de thuisbasis van de voetbalclub AFC Ajax
• Met een helling van 37 graden zijn de tribunes van de
ArenA de op drie na steilste van Europa
• In 2020 is de ArenA één van de speelstadions voor het
EK
De laatste les hebben we gezwommen in het Sloterparkbad.
Het Sloterparkbad is één van de grootste zwemaccommodaties van Nederland. Sinds de opening in april
2001 maken verschillende groepen gebruik van het
Sloterparkbad. Er worden ook regelmatig (inter)nationale
zwemevenementen georganiseerd. Wij hebben gebruik
gemaakt van het 50-meter wedstrijdbad. Tijdens de
wedstrijden op TV lijkt het zwembad niet zo groot maar
de leerlingen van de sportklas hebben ervaren dat één
baantje in het wedstrijdbad heel vermoeiend is. De
wereldtop zwemt 50 meter in 20 seconde. Wij deden er
iets langer over. Mimoun Lahmej uit 1G is een echte
waterrat en heeft het sportklas-record onderwater zwemmen
op zijn naam gezet.
In periode 4 gaan wij skateboarden, waterfietsen, golven
en korfballen.

Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. De derde klas heeft zicht de

afgelopen weken op kunnen maken voor een
spannend zaalvoetbaltoernooi! Er werd door acht
teams gestreden voor de titel van ‘beste zaalvoetbalteam‘ in het derde leerjaar.
Verdeeld in twee poules moesten de teams het tegen
elkaar opnemen en de beste twee van elke poule speelden
vervolgens tegen elkaar in de winnaarspoule om te zien
wie nou echt de allerbeste is!
Op donderdag 19 maart was het de beurt aan de teams in
poule 1, na zes spannende potjes bleek dat de teams
Adam City en 3T1 te sterk waren voor de andere twee en

zij mochten door naar winnaarspoule. De week daarop
was poule 2 aan de beurt, in deze poule streden ook vijf
dappere dames mee voor een plek in de winnaarspoule en
zij deden het lang niet slecht. Toch ging plek 1 en 2 naar
het team van FC Zemel en de Strijders.
De finaleronde vond plaats op 16 april waarbij onder
het toeziend oog van zowel de directeur als de leerjaarcoördinator de teams Adam City, 3T1, FC Zemel en de
Strijders het tegen elkaar opnamen. Na zes erg spannende
potjes werd pas in de laatste wedstrijd beslist wie de
kampioen is geworden: De strijders!!
Als prijs mogen zij het binnenkort opnemen tegen het
docententeam!

Sportklas
Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.

De afgelopen periode hebben wij een rondleiding
gehad door de Amsterdam ArenA. Dit was de
donderdag voor de interlandwedstrijd van het
Nederlands elftal tegen Turkije. Het hele stadion
was oranje gekleurd en alle Ajax logo’s waren
weggehaald.
Tijdens de rondleiding kwamen we op plekken waar
normaal alleen de spelers of pers mag komen. Helaas
konden we niet in de kleedkamers omdat het Nederlands
elftal nog bezig was met de afronding van de ochtendtraining.
Feiten over de ArenA
• De Amsterdam ArenA werd op 14 augustus 1996 met
een ceremonie door Koningin Beatrix geopend
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Sport na het Huygens

Werkdagen op het Huygens

DANSERS SCOREN IN STIJL
De Topscore
dansgroep van het
Huygens heeft vrijdag
20 maart in Escape hun
beste dansmoves laten zien.
Samen met dansgroepen
van andere scholen
werd er hard gestreden.

Groeten
uit

Limburg

De Huygens dansgroep
kreeg de eerste prijs voor
de mooiste styling.

TOPSCORE Topscore Amsterdam geeft je de kans te ontdekken welke sport bij jou past. De gemeente Amsterdam,
jouw school en sportclubs zorgen er samen voor dat jij
tijdens en na schooltijd kan sporten. Via
Topscore ontdek je in korte tijd alle ins
en outs van de door jou gekozen sport.
Als je je bij Topscore aanmeldt, train je iedere
week samen met medescholieren. Daarnaast speel je
wedstrijden en bezoek je activiteiten en evenementen. Ook

laten we je zien waar je bij jou in de buurt kunt sporten.
Voor vragen over Topscore bij jou op school kun je terecht
bij de gymleraar. Als je een sport gekozen
hebt, krijg je te maken met een vaste
trainer. Deze trainer wordt jouw contact
persoon. Voor vragen over trainingen,
wedstrijden en sportclubs bij jou in de buurt kun je dan bij
hem of haar terecht.

Meer informatie is te vinden op: https://nl-nl.facebook.com/Topscore.Adam
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We moesten
zelf koken en
dat is best go
gelukt. De sh
ed
oarma was s
uperlekker.

De zon scheen de hele tijd
en het was zo
warm dat we buiten konde
n eten.
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