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redactie

VAN DE
YES!!!

De eerste editie van “De Beeker” in dit schooljaar is
er weer! Dit betekent dat Halloween voor de deur
staat, met een dekentje op de bank warme chocomelk
gedronken wordt , de truien weer uit de kast gehaald
worden, maar helaas ook de regenjas. De bladeren zijn
er weer in prachtige kleuren en vallen van de bomen
af. De dagen worden ook een stuk korter en het is
kouder.
Ook op school merk je dat het weer herfst is. In de
kantine liggen de pepernoten op de grond, de geur
van chocolademelk komt je tegemoet zodra je de aula
binnenloopt, buiten regent het aan één stuk door en
je gymt weer binnen. Hoe dan ook: de herfst is weer
begonnen!
De meeste mensen kiezen de zomer of winter als
favoriet seizoen, maar wij niet. Wij vinden
persoonlijk de herfst het leukst. Als we naar school
fietsen, zien we bladeren in prachtige kleuren en zien
we ze van de bomen vallen. We kunnen mooie herfstwandelingen door bossen maken.

Ondertussen zit de eerste periode van dit schooljaar
er bijna op. Winter en kerst komen ook al dichtbij, nog
even volhouden!
Voor alle nieuwe eerstejaars: welkom op het Beekdal!
Wat leuk dat je deze Beeker hebt opengeslagen, wij
hopen natuurlijk dat je na deze schoolkrant nog veel
andere schoolkranten van ons gaat openslaan!
In deze schoolkrant kun je onze vaste onderwerpen
lezen, maar ook andere stukjes, we hebben ons best
gedaan om de allerleukste stukjes te schrijven. Er zit
vast en zeker voor iedereen wat bij! Gezellig dat je dit
stukje hebt gelezen en niet gelijk hebt doorgebladerd
naar je lievelingsstukje.
Wij hopen dat wij jullie een beetje hebben warm
gemaakt voor deze nieuwe editie, dus waar wacht je
op?! Pak er wat lekkers bij, ga er maar goed voor zitten
en ontdek deze nieuwe editie van “De Beeker”!
Veel plezier met het lezen!

•

Namens de redactie,
We zouden het bijna vergeten, maar het is zo fijn dat
we gewoon weer naar school kunnen, onze vrienden
weer zien, fysiek lessen volgen en niet meer de hele
tijd thuis vanaf een schermpje een les volgen.

Eline & Lisa

Redactieleden:
Rini Uden • Hans Buijs • Eline van der Kracht • Fela Vermijs • Tessa Nab
Marin de Laat • Lisa Vesters • Elin Paauw • Zion Nieuw • Anniek Bouman
Amy Scheffer • Miki de Vlieger • Jesper de Koning • Luca Thomassen
Sophia Ordelman • Clara Tilger • Steffie Derksen
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Moderubriekje
Geschreven door: Marin
Corona: je moet zo veel mogelijk binnenblijven, en mondkapjes zijn een dringend advies.
Daarom hier de leukste mondkapjes, en alle kleding hier kun je ook online bestellen! Stay Safe <3

H&M €24,99

Bershka €59,99

My jewellery €9,95

H&M €19,99

Dr. Martens €189,00

Levi’s €29,95

Adidas €14,95

Bershka €15,99
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Only €69,99

Ook sieraden kunnen natuurlijk niet aan je look ontbreken, hier alle musthaves!

Bershka €6,99

My Jewellery €15,95

My Jewellery €15,95

Bershka €7,99

My Jewellery €15,95

My Jewellery €14,95

Bershka €3,99

My Jewellery €14,99

My Jewellery €9,95
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brugklassers
Handleiding

.!

H

..
elp

Hallo en welkom, brugklassers, bij de eerste schoolkrant
van jullie jaar! De school is al een tijdje geleden begonnen
en waarschijnlijk hebben jullie al een beetje jullie draai
gevonden in het grote Beekdal Lyceum, maar hier nog
wat extra tips om jullie te helpen!
Geschreven door: Lisa & Marin

Kluisjes
Weet je nog van dat pasje dat je aan het begin van
dit schooljaar kreeg? Ja? Met dit magische pasje kan
je meer dan alleen laptops lenen! Het pasje kan ook
gebruikt worden voor je eigen kluisje! In je kluisje kan
je je jas leggen, maar die kan ook op de haakjes aan de
muur gehangen worden. Je kluisje is superhandig voor
je boeken, want de hele dag zo’n zware tas meedragen
is ook niet echt een pretje. Je moet er wel voor zorgen
dat je de boeken die je nodig hebt voor de les uit je
kluisje haalt, anders wordt het misschien geregistreerd
als: “Boeken vergeten” en dit wil je liever niet.

OLC
Het OLC is een heel handige ruimte in het Beekdal Lyceum. OLC staat voor het Open Leer Centrum. Je kent
het OLC waarschijnlijk al van het lopen van lokaal naar
lokaal via de bovenring of als je een laptop moet lenen
voor een les. Maar het OLC is nog zoveel méér dan alleen een ruimte voor het lenen van een laptop. In het
OLC is een computerruimte, een bibliotheek en je kan
ernaartoe tijdens tussenuren / pauzes om te leren of
huiswerk te maken! Er liggen voor in het OLC een stuk
of 5 zitzakken, waarin je gerust even kan chillen met
oortjes in, je mag hier alleen niet eten.

Heb je een wiskundeproefwerk of een andere toets waar je
een rekenmachine voor nodig hebt, maar ben je je rekenmachine vergeten? Geen probleem! Met je schoolpasje kan
je heel gemakkelijk een rekenmachine lenen in het OLC.
Anyway, het OLC is een heel handige ruimte!

Rooster
Om nu uit te leggen hoe je in Magister komt, is waarschijnlijk
niet meer nodig. We kunnen jullie wel een paar tips geven!
Bijvoorbeeld over je rooster. Wij vinden het fijn om onze tas
de avond van tevoren al in te pakken. Zo check je meteen of
er niks uitvalt! Ook is het altijd slim om je rooster te checken voor je naar school vertrekt. Zo voorkom je dat je op
school aankomt en ziet, dat je eerste uur uitvalt, want dit is
oprecht heel erg vervelend!
Brugpieper/Brugmug, nu je inmiddels een tijdje in je eerste
jaar van de middelbare school zit, heb je waarschijnlijk al
wat opmerkingen naar je hoofd geslingerd gekregen van
ouderejaars. Van dit soort opmerkingen hoef je je niks aan
te trekken. Keep in mind dat al deze jongeren ooit ook in
de eerste gezeten hebben en waarschijnlijk ook al deze
opmerkingen hebben moeten aanhoren. Bovendien ben je
gelukkig maar één jaartje brugmug!
•
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Dilemma

dinsdag

Geschreven door: Zion & Elin

De meeste mensen hebben vast wel eens van Dilemma Dinsdag gehoord. Het gaat erom dat je steeds
moet kiezen tussen twee absurde mogelijkheden, zoals: “Of je doucht elke dag met ijskoud water,
of je moet altijd glijdend de trap af gaan." Er zijn geen uitvluchten mogelijk! Je moet kiezen!

1

4

Woon je liever op de 94e verdieping in een
flat zonder lift OF schrijf je liever al je digitale
communicatie voortaan met de hand?

Zit je liever elke keer bij een vreemde op schoot,
als je met het openbaar vervoer reist,
OF durf je liever nooit meer alleen naar het toilet?

2

3

5

Heb je liever altijd een zwerm vliegen om je hoofd
OF neem je liever altijd een kliko mee,
als je boodschappen gaat doen?

Heb je liever dat al je kleren 3 maten te klein zijn
OF dat je altijd alles 2 keer moet herhalen?

Maak je liever het geluid van een koekoeksklok
OF kun je liever helemaal geen klok meer kijken?

Heb je liever elke dag het 1e uur vrij, maar 17:00 uit
OF liever elke dag 7:00 beginnen, maar het 5e uit?

6
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Leven als een hond in...

Ik lig in mijn mandje en kijk over het water uit. Nu ik op
leeftijd ben, want ik ben al 13 jaar, is het moment gekomen
eens terug te kijken op mijn leven in dit drukke gezin, dat nu
bijna stilgevallen lijkt. Mijn kleine baasjes zijn het huis uit,
en ik, ik blijf achter in een huis dat bijna is als een te grote
jas. Nog steeds warm en behaaglijk, maar een paar maten te
veel. Maar goed, in het begin was dat wel anders. Ik was 14
weken toen er plotseling een enorme baas voor me stond.
Ken je dat gevoel, dat je denkt: wow wie is dat, een beetje
beangstigend zelfs, maar wat bleek hij een lieve goede baas
te zijn. Mijn zusje was al een paar weken weg, toen deze
baas in spé zei: “ik kom eigenlijk voor een vrouwtje, een
klein rustig hondje dat niet verhaart, maar ik neem deze”.
Mijn bazinnetje was namelijk meteen verliefd geworden op
mijn foto, begrijpelijk toch?
En daar kwamen ze, met z’n vijven, de kleine baasjes in de
pyjama, en moest ik mee in de vierwieler, waarin ik direct
ziek werd. “Wagenziek” noemen mensen dat, nou geen
pretje kan ik je zeggen. We kwamen bij een groot hok aan,
met verschillende manden en benches. Ik ben er meteen
vandoor gegaan, want het rook er te schoon. Maar ja, toen
de kleine baasjes me gingen zoeken en ik de lekkere koekjes
rook, ben ik toch maar terug gegaan. De dag erna was er
opeens een poortje en een hek met gaas: het was gedaan
met de vrijheid……
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Geschreven door: mevrouw Kleinherenbrink

Frankrijk

Van die eerste tijd herinner ik me eigenlijk alleen nog de
vele wandelingen en de zondagochtenden. Dan mocht ik
samen met de bazin naar een plek met allemaal honden en
baasjes. Hondencursus noemen mensen dat, nou zeg maar
een uurtje net doen alsof ik naar de bazin luister, terwijl ik
gewoon lekker mijn eigen gang ging. Want ja, ik ontdekte al
snel dat ik net zo eigenwijs als mijn bazinnetje ben. Perfect
Match! Na een paar maanden kreeg mijn bazinnetje een
diploma en ik een botje, voor de goede poging haha.
In de jaren daarna heb ik nog wel een paar keer een poging
gedaan zelf op avontuur te gaan, maar eerlijk gezegd miste
ik de baasjes al snel, zeg maar na zo’n 10 minuten. Ik mocht
steeds vaker toch even op de bank bij de kleine baasjes naar
een flikkerend scherm kijken. Bij een feestjes met allemaal
baasjes mocht ik dan kadootjes uitpakken, mijn favoriete
bezigheid! En ik ging mee in een nog grotere vierwieler,
waarmee we plots op een andere plek waren, en mocht
dan aan de voeten van het kleine bazinnetje slapen. En zo
werd het toch steeds een avontuur, nu mèt de baasjes. Ik
ben bijvoorbeeld in een enorme zandbak geweest, waar
plotseling water ruisend op me af kwam en mijn voeten nat
werden. Samen met de baasjes rennen om niet verder nat
te worden, helemaal top!
De laatste jaren gaan we steeds naar een ander hok!
Eerst een dag in de vierwieler en dan eindelijk op het terrein,
waar ik eindeloos kan rennen, tegen enorme “moeh”-beesten
kan blaffen en lange avonden met de baasjes buiten van de
lichtballen aan de zwarte hemel geniet. Ik leef dan echt als
een hond in Frankrijk.
Naarmate de tijd verstreek, waren de kleine
baasjes steeds minder in het hok. Ze
werden trouwens net zo groot als de
grote baas…. En nu mijn kleine bazinnetje er ook nog maar af en toe is,
wordt het stil. De bazin zit veel voor
een klein scherm in een andere
taal te blaffen, de grote baas zit
in de bench bovenin het hok en ik
lig in mijn mand en kijk uit over het
water. Want dat is niet veranderd, en
daar ben ik wel blij mee. Ik houd namelijk
niet zo van verandering.
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en enkele afkortingen
Al meer dan een half jaar is ons leven duidelijk anders dan daarvóór! Elke dag worden
we op en buiten school geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus.
Geschreven door Rini Uden
Van president en regeringsleider tot normale,
brave doorsneeburger, volwassen of niet: we
kunnen niet meer om het virus heen!
Berichten over het virus, de ontwikkeling van
mogelijke vaccins, allerlei maatregelen enz.
enz.: dit alles beheerst het dagelijkse nieuws, al
maandenlang! Ik noem maar niet de aantallen
sterfgevallen wereldwijd of alleen in Nederland of
het aantal besmette personen, ziekenhuisopnames
of Corona-patiënten op de ICT-afdelingen: je wordt
er niet vrolijk van, integendeel, de aantallen zijn te
bizar voor woorden. Als alle media aan de Corona-
berichtgeving meedoen, dan mag jullie Beeker
natuurlijk niet achterblijven!

Afkortingen
Eind vorig schooljaar moest de zomereditie van
jullie Beeker noodgedwongen als dunne nood
editie verschijnen, ook weer als gevolg van de
Corona-omstandigheden. Na de intelligente lock
down konden we in juni op school weer een
doorstart maken en toen in juli de zomervakantie
begon, waren gelukkig enkele versoepelingen van
kracht. Er mocht weer bij de sportclubs gesport
worden, we kregen het vooruitzicht om toch op
vakantie en op reis te mogen gaan, weliswaar met
de nodige beperkingen, maar toch.
Niet alleen premier Rutte, zijn kabinet, het RIVM
en het OMT, maar vrijwel alle mensen werkzaam in
de zorg hebben de afgelopen maanden keihard
gewerkt. En wat denk je van ons MT en OOP, om
er nog maar wat afkortingen tegenaan te smijten?
Kijk eens, hoeveel informatiebrieven en updates

het MT aan ouders en leerlingen heeft geschreven.
Loop door de school en let op alle maatregelen,
die het OOP, het onderwijsondersteunend personeel, heeft uitgevoerd. In heel veel lokalen
hebben de medewerkers van het OOP de tafels
anders neergezet, palen met desinfecterings
middel geplaatst, met gele tape looproutes en 1,5
meter afstand aangegeven, ’s morgens, als jullie
net je warme nestje verlaten hebben, openen zij
op school de ramen en deuren, want optimale
ventilatie moet er natuurlijk zijn. Voor de mede
werkers van het Beekdal Lyceum hebben zij aan
alle gangen extra pauzeplekken met de nodige
koffie-, thee- en watervoorzieningen aangebracht, want 70, 80 (volwassen) medewerkers in
de centrale personeelskamer is – geheel volgens
de richtlijnen van het RIVM – uit den boze. Vanaf
5 oktober is er een nieuwe maatregel bijgekomen:
iedereen op school wordt dringend geadviseerd,
om bij bewegingen in en door de school een
mondkapje te dragen.

Gevolgen
Nog iemand, die het ontzettend druk gekregen
heeft: meneer Künne, die zijn leerlingen de unieke
Beekdal-mondkapjes laat maken!
Ondertussen blijven leerlingen en medewerkers
met verkoudheidsverschijnselen thuis, laten zich
veelal testen en vernemen dan in vrijwel alle gevallen, dat de uitslag van de test negatief is. Negatief
is positief (lees: positief bericht), de docenten
scheikunde en natuurkunde kunnen dit onmogelijk
tegenspreken! Ondertussen wordt steeds vaker
gesproken over “de tweede golf”. We moeten
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lingen en medewerkers in hun onderling contact.
Zeg eens eerlijk: lukt het jou echt, om elke dag op
school de hele dag door, minstens 1,5 meter uit
de buurt van een leraar te blijven? Of andersom: is
de afstand tussen leraren en jou twee uitgestrekte
armen van een volwassene lang? Ik denk, dat ik
het antwoord op deze vragen wel weet.

Happy End

helaas accepteren, dat we ook het komend halfjaar
en waarschijnlijk nog langer met het ellendige
Coronavirus te maken zullen hebben. Over de
economische gevolgen heb ik nog met geen enkel
woord geschreven. Ook nu noem ik uit alle trieste
berichten opnieuw één afkorting: KLM. Duizenden
banen gaan bij dit uitgesproken Nederlandse
bedrijf verloren, de blauw-witte zwanen blijven
massaal aan de grond staan.

Afstand
Terug naar het voorschrift van 1,5 meter afstand
houden. In welke taal we de mededeling ook
lezen, de inhoud blijft dezelfde: 1,5 meter afstand
houden. (Toegegeven: 6 feet is ruim 1 m 80, nog
beter!). Het geldt voor hier op school voor leer-

Wat een treurig artikel is dit, hè? Maar ja, de feiten
liegen er niet om. Toch heeft alle Coronanarigheid
mij tot nu toe ook nieuwe inzichten opgeleverd en
dit positieve einde van dit Corona-artikel (waarom
schrijf ik Corona toch steeds met een hoofdletter?)
is eigenlijk mijn boodschap aan alle lezers van deze
Beeker: geniet van de lessen op school, er gaat
niets boven de normale lessen op school (ook al
zijn ze iets korter dan we gewend zijn). Wees blij,
wanneer je gezond en wel naar school kunt gaan,
om daar je klasgenoten, je vrienden te zien. Heel
veel studenten, jong-volwassenen, vaak net met
een nieuwe studie begonnen, klagen massaal over
het feit, dat zij alleen of hoofdzakelijk videolessen
krijgen: leuk is anders. Leuk is het, om gewoon op
school met iedereen om je heen in en buiten de
lessen de schooldag door te brengen. Dat iedereen
vaak een mondkapje draagt, is helemaal niet erg.
Corona: wij krijgen jou wel klein! 
•
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Spelpagina
Geschreven door: Zion & Elin
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HOROSCOOP
Wil jij weten wat je dit jaar te wachten staat? Hier kun je antwoorden vinden!
Kijk snel naar jouw geboortedatum en weet wat over jou in de sterren geschreven staat.
Geschreven door Tessa

& Clara

Schorpioen
24 oktober – 22 november
Je bent sterk en gezond
en doet er alles voor om
gezond te blijven.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Laat je verleden los en wees wat
vrolijke, dan kom je er wel.

Vis
20 februari – 20 maart
Houd je vriendschappen
rechtop en blijf nadenken over
belangrijke dingen.

Weegschaal
24 september – 23 oktober
Dit seizoen wordt je karakter
weerspiegeld. Je ziet de volle
kleuren van alles wat in de
natuur bloeit.

Waterman
21 januari – 19 februari
Houd je vriendschappen
rechtop en blijf nadenken
over belangrijke dingen.

Tweeling
21 mei – 20 juni
Je hoeft niet altijd alles
tegelijk te doen en ga wat
meer genieten van
momenten.

Boogschutter
23 november – 21 december
Koop geen dingen die je
eigenlijk niet nodig hebt,
anders wordt het financieel
lastig.

Stier
21 april – 20 mei
Je vindt je grote liefde dus houd
je ogen maar open.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Heb je iemand op het oog,
grijp dan je kans op
creatieve en speelse wijze.

Steenbok
22 december – 20 januari
Probeer wat sneller te
worden en houd je
concentratie vooral zo.

Maagd
23 augustus – 23 september
Je gaat veel informatie
verzamelen, maar ga niet te
veel stressen.

Ram
21 maart – 20 april
Als je de behoefte hebt om iets
nieuws te doen, doe het dan
ook en je hoeft je niet altijd te
rechtvaardigen.
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Geschreven door: Jesper

Films:
Helaas zijn er weinig nieuwe films in de bioscoop vanwege COVID. Echter
draaien ze wel oude films weer in de bioscoop. Zo hebben ze aan het begin,
na het opnieuw openen van de bioscopen, Harry Potter deel 7 part 1 en 2
opnieuw vertoond. En kon je vanaf 8 oktober alle delen van de Lord of The
Rings zien. Ik schrijf dit stukje op 4 oktober maar de schoolkrant komt uit op
30 oktober. Er is nu nog niks bekend over welke oude films er dan gedraaid
gaan worden. Als je geïnteresseerd bent raad ik aan om websites zoals dat
van Pathé in de gaten te houden!

Games:
Gelukkig zijn er genoeg games te spelen deze maanden! Oktober was een
goede maand voor games en in november begint de nieuwe generatie
games met de komst van de Playstation 5 (19 november) en Xbox series X
(10 november).

FIFA 21 (9 oktober):
“Win as one” in FIFA 21 met nieuwe manieren om als team samen te werken
op straat en in het stadion. Ook biedt de game nieuwe features waarmee
je samen van nog grotere overwinningen kunt genieten. Beleef nog meer
gameplayrealisme dat je beloont voor creativiteit en controle, beheer elk
moment in Career Mode en ervaar ongeëvenaarde authenticiteit die je de
meest waarheidsgetrouwe beleving biedt in The World's Game.
Als je de game nu koopt op de PS4 of Xbox One krijg je een gratis upgrade
naar de nieuwe consoles mocht je deze willen kopen!

Spider-Man: Miles Morales (12 November):
In deze nieuwe game in hetzelfde universum als in de vorige Spider-Man game. Traint
Miles Morales voor het worden van de nieuwe Spider-Man met als mentor Peter Parker.
Maar wanneer een felle machtsstrijd zijn nieuwe thuis dreigt te vernietigen, realiseert
Miles zich dat er met grote macht ook een grote verantwoordelijkheid komt.
Bij het kopen van de Ultimate edition van deze game ontvang je een geremasterde versie
van zijn voorganger: Marvel’s Spider-Man. Deze remaster is ook los verkrijgbaar en bevat
een hogere resolutie, Ray Tracing en een 60 fps modus. De game is exclusief verkrijgbaar
voor de PS4 en PS5
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Watch Dogs Legion (29 oktober):
In het derde deel uit de Watch Dogs serie, wordt een toekomstige Londen
aangevallen door een mysterieuze terrorist en wordt er door de regering
een leger ingeschakeld genaamd Albion om iedereen veilig te houden.
Maar of door hun de situatie veel beter wordt is nog maar de vraag. Want
Albion heeft zelf ook plannen om de stad in controle te houden. Het is aan
jou en je team om Albion te stoppen en de mysterieuze terrorist te vinden.
Maar uit wie bestaat dit team vraag je je af? Dat is helemaal aan jou, want
je kan namelijk als iedereen spelen en dan bedoel ik echt iedereen! In dit
spel kan je iedereen toevoegen aan het verzet die je tegen komt op straat.
Van een dokter tot een oma, het kan allemaal! Mits je opdrachten voor
hun doet. Als je bijvoorbeeld de oma helpt haar kleindochter te zoeken
die vermist wordt is ze bereid wat terug te doen voor jullie en kun je haar
toevoegen aan het team en als haar spelen!
Ook deze game is gratis te upgraden naar de nieuwe generatie consoles!

Call of Duty: Black ops - Cold war (13 November):
Niets is wat het lijkt in de aangrijpende singleplayer Campaign, waarin spelers
tegenover historische figuren en de harde werkelijkheid komen te staan tijdens
een gevecht dat zich uitstrekt over de hele wereld op iconische locaties zoals
Oost-Berlijn, Vietnam, Turkije, het KGB-kwartier van de Sovjets en meer.
Ook de multiplayer is vernieuwd. Gunsmith en Scorestreaks zijn terug, Create-aClass is speciaal gemaakt om extra controle over je loadouts te hebben en aanpassingen aan bewegingssystemen zorgen voor vloeiende en naadloze gameplay... “jarentachtiggevechten hebben nog nooit zo Black Ops gevoeld.”
Als je deze game op PS4 koopt kan je voor 10 euro upgraden naar de PS5.
Over de Xbox versie is nog niks bekend.

Cyberpunk 2077 (19 November)
Deze action RPG is al 8 jaar in de maak en wordt gemaakt door een van de beste game
studio’s alle tijden: CD PROJEKT RED. Deze game speelt zich af in Night City, een drukke
stad in het jaar 2077. En jij speelt als het personage “V”. En hoe dit personage eruitziet
waar hij van houdt, van wie hij houdt wat zijn of haar vrienden zijn het is helemaal aan
jou! De game geeft je bij het starten van het spel een keuze tussen 3 “lifepaths”, Nomad,
Street kid of Corpo. Het verhaal begint bij een van deze situaties, maar de rest van het
spel is helemaal aan jou. Met wie je praat, wie je vermoordt of wie je laat leven, wat voor
missies je doet alles heeft invloed op hoe het verhaal zich ontwikkeld. Zelfs als je een missie faalt kan je het niet opnieuw proberen en heeft het invloed op de rest van het verhaal.
Ook deze game is gratis te upgraden van Ps4 en Xbox One naar de PS5 en Xbox series X.
De game is gelijk te spelen op de ps5 met verschillende upgrades in resolutie en fps.
Maar een echte upgrade komt pas ergens in 2021 met nog geen exacte datum.
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Geschreven door: Sophia & Luca
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herfst

wie heeft er nou geen zin in?
Geschreven door: Amy S.

De herfst is aangebroken. Wie kijkt er nou
niet uit naar regen,
nat op school zitten,
kou en uitglijden over
blaadjes? Herfst is die
tijd tussen zwemmen,
zonnen, zomerweer
en wollen-wanten-winter-weer. Die tijd waar
je kan denken van “Ja, de
zomer is voorbij en deze
winter krijgen we waarschijnlijk ook maar amper sneeuw.”
De winter van nu is bijna gewoon
een verlenging van de herfst.
Maar de herfst brengt ook leuke dingen, zoals
Halloween, rode blaadjes en een goed excuus
om de hele tijd binnen te blijven, niks te doen
en pepernoten te eten. Zo zal iedereen wel iets
positiefs kunnen vinden van de herfst, van binnen
zitten en je favoriete serie bingen tot naar buiten
gaan om een wandeling te maken of op zoek gaan
naar kastanjes om een kastanjepoppetje te maken.

Nog een pluspunt
van de herfst, voor
sommigen dan: het
wordt weer truienweer. Elke dag weer
een nieuwe oversized hoodie waar
je wel in weg zou
kunnen kruipen.
Verder is in de herfst ook
weer de verjaardag van
de Goedheiligman, Sinter
klaas. Al vraag ik me af of
hij dit jaar überhaupt komt,
aangezien Nederland nu code
rood heeft en hij echt wel in de risicogroep zit.
Toch is Sinterklaas wel iets om naar uit te kijken,
want ook al vier je het niet meer, je krijgt toch wel
die vibes mee van het gezellige feest dat het vroeger
was (en er liggen weer pepernoten, chocolade
letters etc. in de schappen van de Jumbo).
De herfst brengt dan misschien wel koud weer, maar
als je goed kijkt, brengt het ook leuke dingen. 
•
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Tekenen in de klas

Beekdal is een school van sport en cultuur. Er is zo veel kunst, van kunstwerken in het bv-lokaal
tot toneelstukken bij drama. Maar er is ook kleinere, meer subtielere kunst en die is te vinden
in veel schriften van leerlingen, kleine tekeningetjes gemaakt tijdens de les. Oh, bent u toevallig
een docent die dit leest? We doen het vast niet tijdens uw les! Maar van kleine tekeningetjes
tot grote, volgetekende bladzijdes: het is misschien wel de meest fascinerende kunst van het
Beekdal Lyceum. Maar dat niet alleen, er zit namelijk ook nog een wetenschap achter!

The science behind doodling
Tekenen en andere creatieve activiteiten zijn
goed voor het geheugen. 29 % van de mensen
die doodlen (een Nederlands woord daarvoor is
“droedelen”) vindt het makkelijker om zo informatie te onthouden. Doodling is kleine tekeninge
tjes maken terwijl je je eigenlijk op iets anders
(bijvoorbeeld op de les) focust. Oftewel: je kan dat
prima tijdens de les doen en bij sommige mensen
helpt het zelfs om te focussen. Ik heb het hier
overigens wel over doodlen en niet over het maken
van een groot, prachtig kunstwerk in je schrift.
Doodling helpt bij het verwerken van informatie,
doodling kan je helpen bij stress. Doodling verbetert je creativiteit.

Wat tekeningetjes zeggen
over je persoonlijkheid

(neem dit niet te serieus!)
Kubussen:
Driehoeken:
Cirkels:
Sterren en diamanten:
Hartjes:
Grotere tekeningetjes:
Kleinere tekeningetjes:

harde werker
risiconemer
aardig en eerlijk
ambitieus
romantisch
zelfverzekerd
observerend

Die kleine tekeningetjes in je schrift betekenen
toch veel meer dan wat je misschien al dacht.
Van kleine tekeningetjes tot grote kunstwerken:
tekenen heeft toch best wel wat voordelen. En het
is een goede bezigheid voor als je je verveelt.
Geschreven door: Amy S.
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Interview met Marjorie
Geschreven door Rini

Uden

Het lijkt zo vanzelfsprekend: elk seizoen een nieuwe schoolkrant, jullie Beeker. Achter de schermen
werken niet alleen de redactieleden zich drie slagen in de rondte, om steeds weer op tijd, vóór de
deadlines. De Beeker af te krijgen. Zonder de persoon, die zich in dit interview kort aan jullie voorstelt, zou het verschijnen van De Beeker onmogelijk zijn! Deze persoon heet Marjorie Specht.

Hallo Marjorie! Kun je je eerst kort voorstellen,
het liefst natuurlijk met een fotootje erbij?
Ik heb een ontwerpbureau samen met mijn man
Godfried Vonk. We noemen ons bureau Ontwerp
Kantoor. ‘Kantoor’ vinden we leuker klinken dan
‘bureau’. Een beetje vintage… Nadat we allebei
gestudeerd hebben aan de kunstacademie in de
richting grafisch ontwerp en veel ervaring hebben
opgedaan bij verschillende bureaus in Nederland,
zijn we ons eigen bedrijf gestart. OntwerpKantoor
is opgericht in Rotterdam en na een aantal jaren
zijn we naar het platteland verhuisd in de buurt
van Arnhem, naar het dorpje Aerdt. Daar wonen
en werken we nu.
Wanneer en hoe – sorry, twee vragen in één klap –
ben je bij onze schoolkrant betrokken geraakt?
Een aantal jaren geleden. We werden benaderd
door de rector om de huisstijl van het Beekdal eens
kritisch onder de loep te nemen. Dat hebben we
gedaan. Het bestaande logo is toen aangepast plus
alle andere uitingen die een school nodig heeft
als het gaat om communicatie naar buiten, maar
ook intern moet er veel gecommuniceerd worden.
Zo hebben we de website opnieuw ontworpen, de
Open Huis-krant, de digitale nieuwsbrief en uiteindelijk ook de schoolkrant De Beeker.

Heb je nog tips voor onze redactie? Hoe kunnen we
De Beeker nog beter en fraaier maken dan hij al is?
We hebben vorige week een opfrisles gedaan met
de redactieleden in het programma Indesign. Dat is
het programma waarin grafisch ontwerpers boeken,
brochures, posters en flyers vormgeven. Ik vind dat
de leerlingen die in de redactie zitten, het al heel
goed doen. Ze denken na over foto’s bij teksten,
over vormgeving, over vormen en kleuren. Ik vind
dat De Beeker een blad door en voor leerlingen
moet zijn en dat is het zeker, omdat de redactie
inhoud en vorm zelf bedenkt. En dan moeten ze ook
nog kunnen omgaan met deadlines en de organisatie
van het blad: ‘wie doet wat’. Ze doen dat heel erg
professioneel met zijn allen!
Wie zou volgens jou de volgende persoon moeten
worden, die we op deze bladzijde gaan interviewen?
Waarom?
De roostermaker, Jan Kempen. Omdat ik wel eens
van hem wil horen hoe zijn werk eruitziet. En ik mij zo
kan voorstellen dat hij een functie heeft die niet altijd
gemakkelijk is, omdat je nooit iedereen tevreden kunt
stellen. En hoe hij daarmee omgaat. En wat de uit
daging is in zijn werk.
•

Kun je kort en krachtig beschrijven, wat je precies
voor De Beeker doet?
Nadat de redactieleden hun pagina’s hebben
vormgegeven in Indesign, sturen ze mij alle losse
pagina’s toe. Ik maak er dan één document van en
zorg dat het in een drukklaar bestand bij de drukker
terechtkomt, zodat het gedrukt kan worden.
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WIE
woont er achter deze voordeur?
Deze docent is mentor van eerste en/of
tweede klassen, daar geeft ze ook les aan.

Deze docent heeft
een hond.
Deze docent werkt
niet op maandag.

Deze docent zit
eigenlijk altijd in
de C gang.

De broer van deze docent werkt voor
een verzekeringsbedrijf.
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Zij/hij heeft een
zwarte bril en
redelijk kort haar.

Versterk jij de redactie van de Beeker?
Jammer, hè, je bent op de laatste bladzijde van “De

Beeker” aangekomen. Hopelijk heb je even gezellig

zitten lezen en bladeren/scrollen. Aan elke editie van de
schoolkrant gaan heel wat uurtjes werk vooraf. Zo’n 15
leerlingen en 2 docenten vormen de redactie en zorgen
ieder seizoen ervoor, dat “De Beeker” verschijnt. Zij

komen met leuke ideeën voor artikelen, schrijven deze
ook en enkele leerlingen verzorgen de opmaak van de
schoolkrant.

Vervolgens geeft Marjorie Specht, onze externe

vormgeefster, de finishing touch aan de schoolkrant. Pas, wanneer “De

Beeker” er helemaal perfect uitziet, stuurt zij “De Beeker” naar de drukker.
Honderd exemplaren worden verspreid door de school neergelegd, om te

lezen en/of om mee te nemen. Guus Madern, onze PR-medewerker, plaatst

“De Beeker” op de schoolsite. Zo kunnen alle leerlingen en hun ouders van
de schoolkrant genieten.

Voor elke editie (4 per schooljaar: herfst, winter, lente, zomer) beginnen we
met twee redactievergaderingen: ideeën spuien, taken verdelen, afspraken
maken en allerlei dingen regelen. Eind vorig schooljaar hebben enkele

ontzettend goede redactieleden de redactie én de school verlaten, bijna

allemaal met een mooi diploma op zak. Daarom kunnen we nu nog wel een
paar enthousiaste, nieuwe redactieleden gebruiken!!!!

Ben jij creatief, kun je goed een verhaal, een artikel schrijven, heb je leuke

ideeën, die voor de schoolkrant bruikbaar zijn of wil je op een andere manier
een bijdrage leveren aan de schoolkrant en zit je in klas 2 of hoger?

Dan zoeken wij jou! Heb je eerst nog vragen? Geen probleem, kom even
gezellig bij mij langs.

Rini Uden
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