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REDACTIE

VAN DE

Het schooljaar is al weer bijna voorbij. Maar niet getreurd, want ieder
eind is een nieuw begin. In dit geval het begin van een welverdiende
(wel té korte) zomervakantie! Wij, de redactie van De Schoolkrant,
eindigen dit jaar met een laatste uitgave van de Beeker. Ondanks dat
jullie natuurlijk allemaal hard moeten leren (!!) voor jullie proefwerken
en PTA’s in beekweek 4 zijn we blij dat jullie in jullie drukke schema
een plaatsje hebben kunnen vrijmaken om deze schoolkrant te lezen.
In dit exemplaar lees je een exclusief interview met twee leden van het
ﬂessenwerpteam The Flesj. Natuurlijk heb je hier allang van gehoord,
maar na dit interview te hebben gelezen, weet je echt alles wat je moet
weten.
En oh ja, het is een tijdje geleden (twee maanden…) maar in onze vorige
schoolkrant kon je lezen over welke regels ofﬁcieel zijn en welke niet
volgens het leerlingenprotocol. Dit stukje leverde grappige situaties
op tussen ouders en de school. Je leest er alles over op bladzijde 17.
Ook hebben we in dit exemplaar voor het eerst een horoscoop! Wil jij
weten wat er in de sterren staat geschreven over wat jij bereikt volgend
jaar? Wie weet komt er wel een mysterieuze leraar in een rode jas op
jouw pad, die mogelijk jouw leven overhoop haalt…
Natuurlijk zitten er verder nog andere leuke stukjes in. Zo kun je
bijvoorbeeld lezen over dé nieuwe rage, de ﬁdgetspinner. Ook wordt
er uitgebreid verslag gedaan over de reisweek van de vierde klas en
staan er weer jeugdfoto’s van docenten in.
Namens de redactie wens ik iedereen succes voor de laatste weken,
en een hele ﬁjne vakantie. Tot volgend schooljaar!
Rozemarijn Bakker
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De Fidget Spinners
Een aantal dagen geleden stond ik producten af te prijzen op mijn werk, zoals ik iedere
zaterdagmiddag toe. Er kwam op een gegeven moment een jongetje van een jaar of tien
naar me toe lopen.
“Mevrouw, verkopen jullie hier ook ﬁdget spinners?”
Ik draaide me om.
“Sorry, wat zei je?”
Ondertussen zat ik na te denken. Wat voor een product zou dat zijn? Een nieuw soort
pasta?
“Fidget spinners”, herhaalde het joch.
Nog steeds rinkelde er geen belletje bij mij.
“Wat zijn dat?”, vroeg ik rustig.
“Je weet wel, die dingen die je kan laten draaien tussen je vingers”, antwoordde het
kind ongeduldig.
“Oh, die dingen… Nee sorry, ik denk niet dat we die hier verkopen in de Albert Heijn.”
Het kind liep teleurgesteld weg. Een oude mevrouw keek me aan en zei: “Tegenwoordig
moet je het ook allemaal maar zien bij te houden, he?”
De ﬁdget spinners dus. Een nieuwe rage waar je steeds meer kinderen, maar ook tieners
en volwassenen mee ziet lopen. Inmiddels hebben wij er dankzij mijn negenjarige zusje ook
eentje in huis. Het zou bedoeld moeten zijn om stress te verminderen. Of handig voor kinderen met concentratieproblemen, zodat ze wat hebben om aan te friemelen. Ik wist niet dat
er zoveel kinderen waren met concentratie- of stressproblemen…
Wat mij betreft klopt het helemaal niet dat je je er beter mee kan concentreren. Ik nam het
ding voor het eerst in mijn handen en raakte al half gehypnotiseerd. Het gaat helemaal niet
om je te richten op wat belangrijk is, maar het gaat juist om het spinnen zelf.
Al eerder zijn er rages geweest waarmee ﬂink valt te friemelen. Dit is echter anders dan
rages als de Rubik‛s Cube, wat je ook steeds vaker hier op school ziet. Hierbij is het alleen
maar draaien. Draaien naar de oneindigheid van helemaal niks. De mensheid heeft zich lang
genoeg voorgedaan als slimme wezens. Tijd voor iets simpelers.
Ik denk dat de rage niet lang zal duren. Zo gaat dat tegenwoordig altijd met de nieuwste
hypes. Pokemon Go? 2016 tot 2016. Rest in peace.

Fidget Spinners? 2017 tot 2017. Rest in peace...
Hilal Demirel
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De Beekdalsite
Onze Beekdalsite. De site waarop je altijd kan kijken als je informatie wilt over
de school. De meeste leerlingen zullen er waarschijnlijk vrijwel nooit gebruik van
hebben gemaakt maar vooral voor de ouders is dit dé site waarop ze alle informatie
kunnen vinden die ze nodig hebben. Het probleem is dat de site soms nog kleine
foutjes verbergt. Deze zijn niet aan het oog van de schoolkrantredactie ontsnapt.
Gelukkig zal hier snel verandering in komen, want er komt namelijk (zoals ook in
Beekdal Actueel staat) een nieuwe Beekdalsite. Voordat deze nieuwe site er is nog
snel dit rijtje:
Het e-mail adres van de leerlingenraad op de beekdalsite werkt jammer genoeg
niet. Of ik wordt genegeerd door de leerlingenraad…
Bij de kopjes ‘ouders-leerlingen’ en ‘beleid’, staat niks, geen documenten en geen
tekst. Onze school heeft dus geen beleid?
Twee opmerkingen waarvan ik denk dat iedereen de fout erin wel ziet:
Onder het kopje ‘feesten’ op de beekdal-site staat:
“Drie keer per jaar organiseert de feestcommissie (Feco) een geweldig feest op onze
school. En ze zijn heel goed! Leerlingen die al lang van school af zijn komen nog
steeds terug voor die feesten, zo leuk vinden ze die. De Feco verzint iedere keer
weer een nieuw thema voor het feest.”
Onder het kopje ‘topsport’ staat:
“Vitesse zorgt bijvoorbeeld ieder jaar weer voor een voetbalclinic met bekende
Vitesse-spelers op het prachtige nieuwe complex op Papendal, en tijdens het
seizoen bezoeken we ook altijd een Vitesse-wedstrijd in het Gelredome! Kortom,
leuke sportieve voordeeltjes op het Beekdal Lyceum.”
Tot slot wil ik toch nog even drie grappige en/of herkenbare uitspraken van leerlingen
die in het tevredenheidsonderzoek van 2013 stonden uitlichten.
“Beekdal is een expert in vaag zijn.”
“Doe tussen de beekweek een weekend! Dus van bijvoorbeeld woensdag tot
volgende week donderdag.”
“Ik vind dat ook directeuren en rectoren en anderen met managende functies les
moeten geven. Meneer Rutte geeft bovendien ook gewoon les op een middelbare
school. Als hij het kan, waarom onze leidinggevenden dan niet?!”
Natuurlijk is de mooiste van de gegeven opmerkingen:
‘Ik vind alles goed op school en perfect.’

Siebe
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Romereis 2017
Wat hebben we allemaal gedaan?
De vraag is eerder, wat hebben we niet gedaan? Het programma zat
zo vol dat er geen moment was om je te vervelen. De musea en gebouwen zijn erg indrukwekkend, de verhalen die erachter zitten zijn vaak
nog beter. Ook kregen wij erg veel vrije tijd. Je kon even rondlopen,
naar de winkeltjes of zoals velen deden, even naar de McDonalds om
een lekkere koude milkshake te halen.

Dag 1, maandag 15 mei:
Om half vier ’s nachts verzamelden we op school. Rond zeven uur vertrok
ons vliegtuig. Nadat we veilig waren geland gingen we met de bus richting
het strand. Na twee uurtjes zwemmen, zonnen (verbranden) en eten halen bij
de McDonalds, gingen we weer in de bus. We gingen naar twee plekken, de
eerste plek een klein schattig dorpje. De tweede plek was een ander dorpje
dat een stuk groter was dan de eerste. Vanuit dit dorp kon je hele donkere
regenwolken aan zien komen. Na de regenbui gingen we voor de laatste
keer die dag de bus in richting de parkeerplaats waar onze gastouders ons op
kwamen halen.
Dag 2, dinsdag 16 mei:
Om kwart over acht verzamelden we bij station “Zagarolo”. Iedereen
vertelde enthousiast over wat ze bij de gastgezinnen hadden mee gemaakt, de
meesten positief en sommigen negatief. We gingen met de trein naar Rome
toe. Eenmaal daar aangekomen gingen we in de beruchte bus 64. Deze bus
was voor velen van de groep de ergste ervaring van de reis. Het was erg vol,
en dan bedoel ik ook echt heel erg vol. Er is in deze bus ook nog iemands
portemonnee gejat. We stapten bij de St. Pieter uit. Na deze enorme en mooie
kerk liepen we naar de Engelenburcht om daar te lunchen. We bleven daar
ongeveer een uurtje en liepen toen door naar het Vaticaans museum. De dag
zat vol met bezienswaardigheden en was erg leuk. Na het Vaticaan museum
gingen we terug met de metro (stuk rustiger dan de bus) en de trein richting
de gastgezinnen.
Dag 3, woensdag 17 mei:
’s Ochtends gingen we weer eerst met de trein en daarna met de metro.
We stapten uit bij de TreviFontein. De meeste leerlingen hebben natuurlijk
een muntje in de fontein gegooid dus als de mythe klopt zullen de meeste
leerlingen nog een keer terugkomen in Rome. Er was ook een kerkje waar we
naar binnen zijn gegaan. We liepen draan naar het Pantheon, dit was erg groot
en heel erg mooi. Er zijn veel kerken in Rome dus na het Pantheon bezochten
we nog een kerk. Daarna liepen we naar de tempeltjes en een paar leerlingen
bezochten daar nog een kerk terwijl de rest aan het uitrusten was. Deze kerk
was weer heel erg mooi (net als alle andere kerken). Deze dag zouden we vrije
tijd krijgen om naar een restaurant te gaan in de wijk Trastavere. Rond half
negen gingen we weer terug naar de gastgezinnen.
-6-

Dag 4, donderdag 18 mei:
Deze dag gingen we als eerste naar het Colosseum. We kwamen niet gelijk
binnen omdat er nogal wat gedoe was met de tickets. Iedereen weet natuurlijk
wel hoe het Colosseum eruit ziet, maar om het in het echt te zien is toch wel heel
speciaal. Hierna liepen we door het Forum Romanum richting het Nationaal
monument van Italië. Daar gingen we met de lift naar boven en had je het beste
uitzicht over Rome. Na nog wat lopen en uitrusten bij een fontein was het al
weer tijd om terug te gaan naar station “Roma Termini”, waar we zoals bijna
elke dag eventjes vrij kregen. Daarna weer naar de gastgezinnen.
Dag 5, vrijdag 19 mei:
Dit was de laatste dag in Rome, wat de meesten erg jammer vonden. We
maakten zoveel mee en het was zo leuk dat niemand naar huis wilde. Na de nu
erg bekende trein- en metroreis stapten we vandaag uit bij de halte “Spagna”,
oftewel de Spaanse trappen. Natuurlijk zijn we die trappen op gelopen. Hierna
liepen we naar de tweelingkerkjes waar we er eentje van hebben bezocht, de
andere kerk werd gerenoveerd. Toen we het plein voor deze kerk overstaken
bezochten we daar nog een kerk voordat we naar het park gingen. In dit park
kon je roeien, wat de meeste leerlingen ook hebben gedaan. Dat was erg leuk
om te doen. Wanneer je klaar was met het roeien kon je je afmelden en mocht
je zelf heel Rome verkennen, je kreeg best wel lang vrij hiervoor. Nadat we
allemaal veilig zelf met de metro bij het verzamelpunt aan waren gekomen
gingen we voor de laatste keer terug met de trein naar de gastgezinnen.
Dag 6, zaterdag 20 mei:
Deze dag verzamelden we een stuk eerder in de ochtend om weer naar het vliegveld te gaan. Bij de bus was het
afscheid nemen van de gastgezinnen en van Italië zelf. Op deze reis hebben we vele herinneringen gecreëerd
en erg veel beleefd, te veel om allemaal te schrijven in de schoolkrant. Ik weet zeker dat elke leerling die mee
was deze reis nooit meer zal vergeten.
Tess Hendriks 4V
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beekdal actueel

De Beekdalsite wordt vernieuwd

De schoolkrantredactie is er na wat onderzoek achter gekomen dat de beekdalsite zal worden vernieuwd. Op
welke termijn is nog niet duidelijk. De site zal in elk geval als overheersende kleur vooral blauw hebben. Dit
was ook wel nodig, aangezien er toch wel wat foutjes op de oude site waren. Ga hiervoor naar het stuk: De
Beekdalsite. Ik denk dat dit vooral voor de twee leerlingen die reuzegroot met een foto op de homepage van
deze site staan een opluchting is.

B-there winnaars mogen naar Q-night...

B-there is weer geweest op donderdag 13 April. Dat is alweer lang geleden. B-there is een open podium dat
elk jaar voor Beekdal leerlingen wordt georganiseerd. De winnaars van B-there mogen onze school vertegenwoordigen bij Q-night. Dat is eigenlijk hetzelfde als B-there, alleen dan is het een wedstrijd tussen alle
Quadraam-scholen.

...en Q-night winnaars naar AMZAF

Q-night is ook al geweest, op 2 mei, om precies te zijn. Weer een tijd geleden. Q-night wordt standaard elk
jaar georganiseerd in het Posttheater in Arnhem. Het is de bedoeling dat steeds verschillende scholen dit
organiseren. In praktijk doet ‘t Beekdal het helemaal in zijn eentje. De winnaars van Q-night mogen op 1 juni
optreden bij het Arnhemse Midzomer Avond Festival, oftewel AMZAF. Dit is in het openluchtmuseum. En
dat is ten tijde van het uitkomen van deze schoolkrant óók al geweest. Dan weet je dit nu in elk geval voor
volgend jaar!

Sportruimte voor leraren

Dan sluiten we deze laatste Beekdal Actueel van dit schooljaar af met een
verrassend nieuwsfeitje. Naast de vier lokalen die er bijgebouwd gaan worden
(zodra er geen problemen meer zijn met vleermuizen), komt er ook nog een
nieuwe gymzaal, heeft ons onderzoeksteam vernomen. Dat is op zich niet zo
verrassend omdat we al langer met een tekort aan gymzalen zitten. Verrassender is dat leraren hier na school ook gebruik van zullen mogen maken.
Waarschijnlijk zullen er daarom ook fitnessapparaten komen te staan. We zijn
erg benieuwd hoe zit zal gaan uitpakken…

Siebe Sietsma

beekdal actueel
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Flessenwerpteam ‘The Flesj’ - Een interview met twee leden.
Vertel eens wat over jezelf.
Brechtje: Hallo, ik ben Brechtje, ik ben 15 2/3. Ik woon
in Duiven, daardoor word ik heel vaak gediscrimineerd.
Ik ben een positief meisje met een beetje rare trekjes.
Lisanne: Ik ben Lisanne en ik ben 17.
Hoe zijn jullie zulke goede flessenwerpers geworden?
Brechtje: Ehm ja, heel veel trainen. Wij trainen denk
ik… acht uur per week?
Lisanne: Ja, elke pauze, elke doordeweekse dag, dus
sowieso 50 minuten, dan kom je wel uit op minstens
vier uur per week.
Brechtje: Soms ook wel echt meer hoor.
Lisanne: Ja, soms in een tussenuurtje, dan strijden we
echt.
En hoe lang doen jullie dit al?
Brechtje: Nou, de jaren vliegen erdoorheen.
Lisanne: Zeven jaar, denk ik nu al.
Brechtje: Ja, we zijn al heel lang een goed duo.

Hoeveel mokken hebben jullie dan, als jullie ze elke
dag kapot gooien?
Brechtje: Oh, wij hebben sponsors. Ik word gesponsord
door SoLow en ja, daar krijg ik soms mokken van. Maar
ja, de ene keer mag ik met mokken gooien en de andere
keer doe ik het met plastic bekertjes. Het is waar ik me
goed bij voel.
Speelt de sport in jullie leven een grote rol?
Lisanne: Ja, zekerste weten, vijf dagen in de week ben ik
er minimaal mee bezig.
Brechtje: Achttien toiletrollen
Rogier: lacht.
Hebben jullie een speciaal topsportdieet?
Brechtje: Ja, wij drinken heel veel water zodat wij heel
veel flesjes hebben.

En wat gaat er door jullie hoofd wanneer jullie een
fles werpen die jullie carrière kan maken of kraken?
Wie heeft jullie geïnspireerd om deze sport te gaan Lisanne: Het is heel spannend, je denkt: het is nu of
beoefenen?
nooit.
Brechtje: Nou eigenlijk, een beetje Lisanne zelf. Want Brechtje: Ja, je bent zo gefocust, je denkt echt: wow, dit
ik zag haar wel eens dingen werpen en dan dacht ik: is zo een prettige sport.
‘Wow, dat wil ik ook kunnen!’ En ja, ik kreeg er altijd Lisanne: Als er meer dan drie mensen kijken dan beef
positieve vibes bij.
ik vanbinnen gewoon van angst, maar ik probeer dan
Lisanne: Ja ik had niet echt een inspiratiebron. Ik voel- gewoon rustig te blijven. Dan moet iedereen even stil
de gewoon dat dit het was. Soms trilde ik heel erg en zijn en dan werpen we allebei een flesje en daarna barst
dan moest ik gewoon iets doen. Op een dag wierp ik iedereen los.
een keer een flesje in de prullenbak en toen was ik zo
van: ‘Dit is het! Dit is mijn passie!’
Willen jullie nog wat meegeven aan jullie fans?
‘Never stop grindin’
Psalms 4:20
Heb je geen fidget spinner nodig of zo?
RIP Grandma
FRE SH AVA CA DO ’
Lisanne: Nee dat bestond toen nog niet. Zeven jaar
geleden jongen, goede oude tijd.
Hoe ziet jullie dagelijkse routine eruit en zou je daarbij een schatting kunnen geven van hoeveel flesjes
jullie ongeveer gooien?
Lisanne: In de ochtend sta ik op, drink ik een kop koffie.
Brechtje: En dan gooi ik m’n mok weg.
Lisanne: Ja precies, en als ik opsta grijp ik gewoon een
flesje en gooi ik het in de prullenbak.
Brechtje: Ja, als die mislukt dan weet je dat het een
slechte dag wordt.
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Dilemma dinsdag

De meeste mensen hebben er al wel eens van gehoord of hebben het gezien op Facebook, Dilemma Dinsdag.
Steeds moet je kiezen tussen twee absurde mogelijkheden: “Of je wast je haar elke dag met mayonaise, of je
slaapt altijd op een nat matras.” Er zijn geen uitvluchten mogelijk. Bijvoorbeeld, dan verwissel ik mijn matras
of dan was ik mijn haar na de mayonaise gewoon met shampoo. Dus geen uitvluchten en je moet kiezen. Deze
keer is het thema: gek, gekker, gekst.
Alle docenten rennen gillend weg als ze je zien OF de vervelendste leraar geeft jou les in alle vakken

Je bent ‘uitlegblind’, dus als je iets schriftelijk wordt uitgelegd kan je datgene niet meer zien OF je bent ‘uitlegdoof ’ en kan nooit meer naar een uitleg luisteren

Er groeien extra puisten op je hoofd als je naar degene kijkt op wie je verliefd bent OF iedereen is verliefd op jou
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Je voeten mogen de grond nooit meer raken (anders word je verzwolgen door lava) OF jij moet alle
mensen die je ziet aanraken

Je verandert altijd naar de kleur van je achtergrond OF de achtergrond verandert naar de kleur van
jou

De muren van lokalen komen letterlijk naar je toe OF je bent 2D

u
Alles wat je wenst komt uit OF je hebt het niet nodig

Siebe & Rozemarijn
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Omdat veel leraren met onbeantwoorde vragen rondlopen, zal ik hier
proberen deze last een klein beetje te verlichten en er een paar te
beantwoorden. (de situaties die zijn beschreven zijn jammer genoeg echt gebeurd)
Q: Is het handig van mij geweest om een klas toestemming te geven tijdens een toets hun
telefoon als rekenmachine te laten gebruiken?
Leraar 1
A: Ja natuurlijk, ze hebben toch een rekenmachine nodig?!

Q: Wat doe je als een leraar voor je met watervaste stift op het bord heeft geschreven? Ik zou
hem terugroepen en hem tijdens de les het eraf laten halen. Is dit de beste oplossing?
Leraar 2
A: Watervaste stift op het bord achterlaten verdient een zware straf. Naast het bord ook het hele lokaal
poetsen tijdens de les was wellicht een betere oplossing geweest.

Q: Wat moet ik doen nu ik een leerling billenkoek heb gegeven?
Leraar 3
A: Excuses aanbieden is natuurlijk altijd handig, maar ook een presentje erbij zou leuk zijn.

Q: Was het handig van mij dat ik heb staan schreeuwen tegen mijn eigen mentorleerling?
Leraar 4
A: Soms moet je mentorleerlingen even hard aanpakken, dit is dan wel een effectieve manier om ze
iets bij te brengen!
Leerling 1
-12-

De nachtmerrie van meneer van Engelenbrug
Maandag 29 mei was het dan zover. De noodlokalen, ook wel het G-gebouw
genoemd, werden in zijn geheel verwijderd. De reden hiervoor is natuurlijk
de aankomende uitbreiding van de school. Deze aanbouw zal meerdere lokalen
en een sportzaal bevatten. Ondanks al deze voordelen zit er ook één groot
nadeel aan… Meneer van Engelenburg zal zijn lokaal G004 moeten missen,
en hij moet zich dan maar vestigen in de C-gang.
Het G-lokaal
G004 was een van de vier noodlokalen in het noodgebouw. Meneer van
Engelenburg zat linksboven, en je kon er komen met een ijzeren trap.
Het was best een enge trap, als je het mij vraagt. Een ijzeren trap met
gaten, wiebelend bij elke stap en spekglad als het regende. Maar eenmaal
in G004 kwam je binnen in het paradijs van meneer van Engelenburg. Een
groot digibord met aan de rechterzijde een whiteboard voor onder andere de
mondelinge overhoringen, natuurlijk prachtige landkaarten aan de muren van de
vroegere wereld en Nederland en tot slot natuurlijk de grote lekkagevlek op
het plafond.
Soms moest meneer van Engelenburg verkassen naar G002. Nou ging dat al
met veel moeite, laat staan dat het hele G-gebouw door de lucht vliegt naar
wie-weet-waar!
Oproep
We kunnen allemaal begrijpen dat dit een grote impact heeft op meneer van
Engelenburg, dus heb a.u.b. een beetje medelijden met hem. Het is ook niet
makkelijk om van een prachtig lokaal als G004 opeens een lokaal aangewezen
te krijgen in de C-gang. Niet dat de C-gang vreselijke lokalen heeft, nee
juist niet! Maar welk lokaal kan de heerlijkheid van het G-lokaal nou evenaren,
laat staan toppen!
Isa Hooft
-13-

afscheid v6
Beekdal, oh Beekdal. Ik ben blij dat ik eindelijk kan zeggen dat ik
van je af ben en daarmee van alle bergen met huiswerk, leerwerk en
alle zéér (voor mij) stressvolle PTA-weken. Ik heb nooit begrepen
hoe klasgenoten een PTA-week wel ‘chill’ konden vinden vanwege de
weinige lesuren, want ík was ondertussen hele dagen aan het blokken.
Toch zal ik stiekem ook een groot deel van je missen, waaronder
de gezelligheid, mijn klasgenoten en (ja , echt!) ook een aantal
docenten. Ik heb genoten van alle keren dat ik voor muziek mocht
optreden in De Kroeg en in de theaterzaal, ik was trots wanneer ik
stomverbaasd merkte dat ik iets begreep van dat veel te moeilijke
hoofdstuk en ik hield van de vele lachbuien die ik hier heb gehad.
Wanneer ik volgend jaar misschien wel in Guatemala ben, of in de
banken van de universiteit zit en daar aan een van de drie studies
waarvoor ik me heb ingeschreven begonnen ben (kiezen is niet mijn
sterkste kant), zal ik toch nog vaak aan je denken. De jaren zijn
voorbij gevlogen. Beekdal, oh Beekdal… leraren en klasgenoten, bedankt
voor zes (soms zware, maar) mooie jaren!
Jonna Stroink

Na 6 jaar Beekdal lyceum zit het er nu eindelijk op. Ik heb mijn tijd hier zeker
niet als vervelend ervaren. Op het Beekdal heb ik vrienden voor het leven
gemaakt en een academische basis gelegd voor de rest van mijn leven.
Volgend jaar ga ik aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam Econometrie
studeren.
Koen van den Boomen

Beste (ex-)Beekdalgenoten,
In de 6 jaar die ik op het Beekdal lyceum heb doorgebracht zijn er
vele leuke momenten geweest. Ik heb in groep 8 voor het Beekdal
gekozen vanwege de sportklassen die er waren. We hebben hiermee
veel leuke activiteiten gedaan. Een absoluut hoogtepunt voor mij
was de reisweek in de 4e naar de Franse Alpen. De activiteiten ga
ik het meeste missen aan het Beekdal. Wat ik zeker niet ga missen
zijn de docenten die blijven zeuren dat je je huiswerk moet maken
(al hadden ze wel altijd gelijk). Als ik slaag ga ik eerst van mijn
lange vakantie genieten en volgend jaar ga ik Civiele Techniek
studeren aan de TU in Delft. Ik wil de docenten en het Beekdal
bedanken voor mijn tijd hier. Jullie leerlingen nog veel plezier de
komende jaren!
Sander Broeders
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En toen zat mijn zesjarig Beekdal-avontuur er ineens op. Nooit meer zal ik
maandag het eerste uur scheikundelessen volgen, nooit meer de gillende bruggers
door de gangen zien rennen, niet bij m’n boeken kunnen omdat m'n schoolpasje
in m'n kluisje ligt en nooit meer zal ik zweten in de gymzaal (tijdens LO
maar vooral tijdens het eindexamen). Maar helaas zal ik ook afscheid moeten
nemen van de gezellige pauzes met de mensen die je zo leuk vindt, de kahoot
nieuwsquizzen bij mevrouw Schuuring, het eindoptreden bij muziek en de altijd
opgewekte lessen van meneer Tak.
Ik heb het goed gehad op het Beekdal maar het is nu ook echt tijd om verder te
gaan. Ik kijk er naar uit om na een heerlijk lange vakantie te beginnen aan mijn
nieuwe hoofdstuk: psychologie in Amsterdam.
Beekdal, heel erg bedankt voor deze tijd, maar hopelijk niet tot volgend jaar."
Renske van Druten

Eindelijk, het laatste examen is achter de rug, dus ik kan gaan genieten
van mijn welverdiende vakantie. Na 7 lange jaren zit het Beekdal er
voor mij op. Volgend jaar zal ik naar het hoge noorden vertrekken om
Technische Bedrijfskunde te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In de periode op het Beekdal heb ik, naast hard werken
voor school, ook veel leuke dingen mee mogen maken. Dit begon
met een driedaags brugklaskamp naar Lathum gevolgd door een
zeilweek in Friesland in het 2e jaar. Deze kampen waren van begin
tot eind perfect geregeld en aan vermaak was geen gebrek. Ook de
reisweek in de 4e is iets wat altijd bij zal blijven. Naast deze kampen
is het Beekdal afgelopen jaren heel actief geweest in het organiseren
van leuke activiteiten. Zo werden er aan de lopende band uitjes,
clinics en excursies georganiseerd. Tuurlijk was niet alles rozengeur
en maneschijn op het Beekdal. Zo was niet elke docent even goed en
waren er regelmatige misverstanden en problemen. Desondanks heb ik
het Beekdal ervaren als een school met een prettig leerklimaat en waar
iedereen zichzelf kan zijn. Al met al kijk ik dus terug op 7 prettige, maar
vooral leerzame jaren op het Beekdal!
Jelmer Seinen

Mijn tijd op het Beekdal was vooral leuk en ik heb hier veel geleerd. Niet alleen hoe een elektromagneet
werkt of wat een congruentie is maar ook mijn kluisje geordend houden bleek al een hele klus. Shout out
naar meneer Tak met wie ik het altijd kan hebben over wereldburgerschap. Ook mevrouw Schuuring heeft
met haar vrolijke horloges mijn dagen opgeﬂeurd. Daarnaast wist meneer Somers het hoofdstuk planten interessant te maken. Ik hoop echter dat ik jullie niet meer in de schoolgangen tegen hoef te komen. Bedankt
voor deze leuke tijd, docenten en conciërges. Ciao kinders, blijf leren.
Sue van der Griendt
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In de eerste klas vroeg ik tijdens geschiedenis van mevrouw Simons bij het zien van een foto van een kasteel uit
1700: “Maar toen konden ze toch nog helemaal geen foto’s maken?”. In de tweede klas deed ik bij Duits na twee
keer niezen alsof ik nog een keer moest niezen, omdat meneer Uden bij drie keer niezen een snoepje uitdeelde.
In de derde klas was ik eerst even bang voor meneer Engelenburg, maar daarna vond ik hem een held. In de
vierde klas koos ik N&G. Met scheikunde. Grootste fout van mijn leven. In de vijfde klas zat ik heel veel naast
Sue. Heel erg leuk voor ons, iets minder voor de leraren. En nu heb ik de zesde achter de rug en besef ik ineens
dat die zes jaar toch wel heel snel zijn gegaan. Ondanks dat ik heel blij ben dat ik Beekdal ga verlaten, heb ik
toch ontzettend veel leuke momenten beleefd op dit schooltje. Mede mogelijk gemaakt door de docenten die de
lessen iets leuker maakten of mij aan die voldoende hielpen. Bedankt, medewereldburger meneer Tak (over
politiek praten met u was altijd leuk), meneer Somers die heel grappig ‘panda’s’ zegt, mevrouw Schuuring
die de hipste horloges draagt, mevrouw Helsen die de slechtste scheikundeleerling ooit super bijlessen heeft
gegeven, en natuurlijk al die andere leraren die deze zes jaar leuker maakten. En nu ga ik jullie verlaten en
lekker naar de kunstacademie om eindelijk te doen wat ik het liefste doe (ja, VWO en N&G waren misschien
een klein beetje overbodig, maar ach). Ajuus!
Succes!
Groetjes, Manna Duk

Aan mijn eerste drie jaar op het Beekdal heb ik mooie herinneringen:
rennen, boksen, skiën, waterskiën, kanoën, ik deed het allemaal! Ook
kon ik mijn creativiteit kwijt in de beeldende vorming lessen, wat
altijd het leukste uurtje van de week was. De laatste drie jaar ben ik
topsport gaan doen, wat weer een stuk meer tijd en rust gaf. Zonder
deze status weet ik zeker dat ik niet bereikt zou hebben wat ik nu
bereikt heb. De vriendinnen die ik op het Beekdal heb leren kennen
zijn geweldig, daar ben ik heel blij om.
Ik ga het Beekdal missen, maar kijk er ook enorm naar uit volgend
jaar naar Amerika te gaan om hier een pre-medicine study te volgen
en hard te lopen voor The University of Portland!
Jasmijn Lau
Mijn tijd op het Beekdal Lyceum zit er op. Zelfs al slaag ik niet, dan blijf ik hier niet. Dan
ga ik denk ik naar de Vavo of ik zoek een rijke oude man waar ik mee kan trouwen. Dat
moet ik nog uitzoeken. Al met al heb ik geen slechte tijd gehad op het Beekdal, maar
ik moet er toch echt niet aan denken om hier nog een jaar door te brengen. Ik denk
dat sommige mensen zeggen dat leraren het ergste deel van een school zijn. Dat vind ik
gedeeltelijk waar. Ik denk dat de helft van mijn leraren vreselijk is en de andere helft oké.
Mijn favoriete leraren van mijn laatste jaar zijn denk ik meneer Somers, mevrouw Schuuring
en meneer Tak. Het is meneer Somers gelukt mijn totale hekel aan het onderwerp planten
te vervangen door slechts een gedeeltelijke hekel. Mevrouw Schuuring met haar prachtige
horloges en haar sarcastische opmerkingen maakten mijn dag altijd een beetje beter. En
tenslotte meneer Tak. Ik ben echt een ramp in de Bètavakken. Maar hij maakte me toch
enthousiast voor natuurkunde. Ik bleef er nog steeds slecht in, maar door hem was ik er met
plezier slecht in. Iedereen die nog een paar jaar in de hel moet verblijven wens ik succes,
maar ik ben hier weg.
Julia Ceelen

succes allemaal!
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Leerlingenprotocol verouderd???
Zoals de meesten van jullie weten heb ik in de vorige schoolkrant een stukje geschreven over
het leerlingenprotocol. Dit stukje zou behulpzaam moeten zijn, maar tot onze grote verbazing is
het anders gelopen. Nog steeds wel behulpzaam, maar niet zozeer voor leerlingen maar voor de
schoolleiding om eens goed te kijken naar het protocol, en te herschrijven!
Wat er dus gebeurd was…
Nadat de schoolkrant was uitgekomen, werd het natuurlijk gelezen door leerlingen, docenten en
ouders. De volgende dag deed zich een apart maar toch grappig incident voor. Er waren namelijk
leerlingen die maar één lesuur hadden. Zoals in het oude protocol staat, hoef je niet naar school te
komen als je reistijd langer is dan je schooltijd. Dus deze kinderen van wie de reistijd langer was
dan de uren op school bleven thuis. Ook een aantal ouders had naar school gebeld om na te vragen
of dit waar was.
De schoolleiding vroeg zich af wat de aanleiding was van deze verwarring. Tot ze het stukje uit
de schoolkrant lazen met verwijzing naar het leerlingenprotocol. Ze zochten het protocol op en
kwamen erachter dat het stukje komt uit 2008. Ze hadden zelfs de schoolambtenaar gemaild met
de vraag of dit mocht. Hij antwoordde met de boodschap dat dit STRENG verboden is!
De school is in al die jaren veranderd en verbeterd, maar het protocol is nooit veranderd. De
schoolleiding gaan het protocol herschrijven!
Wat nu?
Nu moeten we wachten tot de schoolleiding het protocol helemaal heeft herschreven en laten
checken. Tegen die tijd kunnen jullie een derde stukje over het leerlingenprotocol verwachten, als
daar behoefte aan is. Het is fijn dat de schoolleiding dit gaat aanpassen, zodat we weten waar we
aan toe zijn als leerling.
Isa Hooft
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Het thuisblijfprogramma
In de 4de klas krijg je de mogelijkheid om op kamp te gaan. Je kan dan kiezen uit een cultuurreis of een
sportreis. Als je voor een cultuurreis kiest ga je naar Parijs, Rome of Berlijn. Als je een sportreis kiest ga
je naar Sardinië of een surfkamp in Frankrijk. Ook is er een optie om het thuisblijfprogramma te doen.
Daarvoor heb ik dit jaar gekozen. Bij een thuisblijfprogramma denk je waarschijnlijk aan: oh wat saai, want
op kamp gaan is toch veel leuker. Nou, ik kan je vertellen, het was super leuk en gezellig!
Het thuisblijfprogramma bestaat uit vier dagen lang leuke activiteiten ondernemen en vrijdag lekker vrij.
Maandag was er een sportactiviteit op school gepland. We verzamelden om 9:15 op school. Het was die
dag lekker weer, dus dat was heel ﬁjn. We splitsten op in groepen van zes. Daarna konden we kiezen uit drie
sporten, namelijk voetbal, tennis en frisbee. Naar elk onderdeel gingen twee groepen heen, zodat ze tegen
elkaar konden spelen. Na 15 minuten wisselde elk groepje van onderdeel, zodat we steeds een andere sport
tegen een ander groepje speelden. Om 12:15 was de sportdag afgelopen en het groepje dat het vaakst had
gewonnen won ook de sportdag zelf. Net toen we ons wilden gaan omkleden kwam er een leraar aan. Hij was
net naar de Jumbo geweest om voor ons allemaal ijs te halen. Hier waren we allemaal super blij mee en zo
eindigden we een gezellige sportdag.
Dinsdag gingen we een bezoek brengen aan de
Rechtbank Gelderland. We waren een te grote
groep om in één keer te gaan. Dus werden we
opgesplitst in twee groepen, een ochtend- en
een middaggroep. Ikzelf zat in de middaggroep.
Om 12:35 verzamelde de middaggroep zich bij de
rechtbank. Toen we naar binnen gingen moesten
we eerst door de douane heen. Dit was wel even
apart, maar de wachtrij was gelukkig een stuk
korter dan op Schiphol. Vervolgens kregen we
een Gastles van ongeveer 1,5 uur. Hierin kregen
we uitgelegd hoe de rechtbank te werk gaat en
welke personen daarbij allemaal belangrijk zijn. Na
de uitleg gingen we zelf een rechtszaakzitting naspelen. Er waren verschillende rollen om uit te kiezen: drie
rechters, de Oﬃcier van Justitie, de verdachte, de advocaat van de verdachte, de getuige en het slachtoﬀer.
Ikzelf was de getuige. Het ging om een ruzie op straat tussen een man en zijn ex-vrouw. De man zou de
vrouw mishandeld hebben. Ik moest getuigen van wat ik had gezien. Het was in het begin heel raar om zoiets
na te spelen, maar na een tijdje was het wel leuk.
Na het naspelen van zo’n zitting gingen we ook
echte zittingen bekijken. Die gingen allemaal over
diefstal. Alle verdachten vonden van zichzelf dat ze
niet hadden gestolen, maar de rechter vond van
wel en daarom kregen de verdachten een taakstraf
of een geldboete. Ik vond de zitting zeer spannend,
maar ook zeer interessant om te bekijken. Maar na
een tijdje was het wel een beetje saai, omdat alle
zittingen wel heel erg op elkaar leken. Al met al
een super leerzame dag!
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Woensdag gingen we naar sportcentrum Papendal. Om 10:45
verzamelden we op Papendal. We kregen eerst een presentatie
door Tijn Colen en enkele Topsportleerlingen van onze school. Ze
vertelden over hoe het is om op Papendal te wonen en te sporten.
Dit was best bizar om te horen, want ze gaan al op 16-jarige leeftijd
op zichzelf wonen. Hun rooster bestaat uit: vroeg opstaan, sporten,
naar school, sporten, even vrije tijd, eten, sporten, huiswerk maken
en slapen. Ik schrok van dat rooster, want dat is zo druk en zo strak.
Ik denk niet dat ik dat zou kunnen volhouden. Verder willen veel sporters van Papendal de Olympisch Spelen
bereiken. Dit was indrukwekkend om te horen.
Na de presentatie gingen we met z’n allen golven.
Het was die woensdag alleen best warm. We
maakten groepjes van vier en daarna kregen we
een golfstick. We kregen twee putters en twee
drivers. De driver gebruikten we voor het slaan
op het hoge gras en de putter gebruikten we voor
het slaan op het kort gemaaide stukje gras rond
de vlag. In het begin vond ik het best moeilijk op
goed te richten, maar na een tijdje ging het steeds
beter. Om 13:45 waren we klaar en gingen we
terug richting huis. Het was weer een superleuke
en gezellige dag.
Op de activiteit van donderdag had ik me het meest verheugd. Met z’n
allen hadden we om 9:15 op Arnhem Centraal verzameld. Vervolgens
namen we de trein richting Den Haag. Na wat overstapproblemen en
vertraging kwamen we aan op Den Haag Centraal. We liepen richting
de tram, zodat we naar het foto- en het gemeentemuseum konden
gaan. Ikzelf had me ingeschreven voor het fotomuseum. Het was
een super klein museum, terwijl het gemeentemuseum ernaast
heel erg groot was. Eerst kregen we te horen welke zalen we konden
bezoeken. Dit waren er helaas maar twee, want de rest was dicht. In
deze zalen stonden wat kunstwerken van mensen/poppen en een
kunstzinnige auto, maar verder was het vrij saai. Helaas stonden we
dan ook binnen tien minuten weer buiten. De mensen die naar het
gemeentemuseum gingen hadden wel een interessant museum,
daarom waren zij wel 1,5 uur lang binnen in het museum. Door het
saaie museum hadden we super lang vrije tijd, wel vijf uur! Gelukkig
was het die dag best zonnig weer. Ik ben met mijn vriendinnen eerst
wat gaan eten bij de Mac, want we hadden enorme trek gekregen.
Vervolgens liepen we naar het Binnenhof. Hier hebben we wat
rondgekeken, maar we konden er niet echt iets doen. Daarom liepen
we door richting het centrum. Daar hebben we wat eten gekocht
bij de Appie. We waren moe van al dat lopen, zodat we besloten
om op een bankje lekker van de zon te genieten. Na drie uur lang
daar gezeten te hebben, besloten we terug te lopen naar de MAC. Hier zouden we gaan wachten op de
anderen. Rond 5 uur was iedereen er en na wat gegeten te hebben, konden we eindelijk terug naar huis. Deze
donderdag was de enige dag die ik teleurstellend vond. De andere drie dagen waren echt helemaal top!
Cathelijne van Popta Dubbink
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In week 20 waren de reisweken voor vierde klas havo en vwo. Zeer
populair was Sardinië en Rome, maar ook de nieuwe surfreis dit jaar naar
Zuid-Frankrijk was erg gewild. Dit zorgde er echter voor dat de reizen
naar Berlijn en Parijs te weinig deelnemers hadden om beide door te laten
gaan. Leerlingen moesten dus opnieuw een keuze uitbrengen om nog één
reis door te laten gaan. En zoals je aan de titel al kunt zien, is het Berlijn
geworden.
Ondanks dat deze reis het kortst duurde en een samenstelling was van uitgelote leerlingen, was
het wel echt een geweldige week.
Om precies te zijn vertrokken we maandagochtend om 7:30 met dertien leerlingen en twee
begeleiders richting Duitsland. Met de verhouding van vijf vrouwen en tien mannen was het
testosterongehalte van deze reisweek relatief hoog.
De leerlingen verbleven in gastgezinnen in twee- of drietallen. Ons gastgezin had ook nog twee
honden, Pedro und Bonita. Pedro was blind aan één oog. Ontbijt en avondeten deed je bij je
gastgezin en de lunchpakketten voor de middag werden door hen geregeld. Mijn vriendin en ik
hebben allebei geen Duits. Het communiceren was niet altijd even makkelijk, maar met guten
Morgen, danke, entschuldigung, tschüss en een heleboel handgebaren hebben we ons prima
gered.
Iedere dag bezochten we weer nieuwe
dingen. Veel hadden te maken met
geschiedenis en oorlogen, zoals het
Holocaust Mahnmal, Eastside Gallery,
Checkpoint Charlie & Mauermuseum,
Hohenschönhausen
en
ook
concentratiekamp Sachsenhausen. Ook
op plekken als het Olypia Stadion, de
Reichstag, het Pergamommuseum en
meerdere winkelstraten zijn we geweest.
Hohenschönhausen, een voormalig Stasi-gevangenis, heeft het meeste indruk op me
achtergelaten. De gids was Nederlandse en ze liet ons meerdere plekken zien in de gebouwen.
Zowel fysieke als mentale martelverhalen hebben we hier gehoord. Net zo interessant was kamp
Sachsenhausen. Dit was helaas met audioguide, waardoor je toch minder dingen meekreeg dan
met een gids.

De gevangenis
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Kamp Sachsenhausen

Het leukste vond ik de fietstocht
op woensdagmiddag. Deze
Nederlandse gids leidde ons
door de stad en maakte af en
toe een stop om er wat over te
vertellen. Juist deze alternatieve manier van de stad
verkennen beviel me heel erg. Bovendien was het
prachtig weer en uitstekend om zo lekker buiten te
zijn.
En de gezelligste activiteit was eigenlijk iets wat
helemaal niet op het programma stond. Donderdag
was de warmste dag. In de middag waren we al erg
moe van het ochtend- en middagprogramma. De
wandeling door Hackesche Höfe schrapten we van
de planning en we gingen met z’n allen zwemmen!
Afkoelen en uitrusten van een lange en warme dag
heeft ons goed gedaan. De gezelligheid zetten we
voort met een gezamenlijk avondje uit eten.
De lange busreis, blinde Pedro, de om-acht-uuraanwezig-bij-de-treffpunkt-regel, de zere voeten
(inclusief blaren), aangehouden worden bij de
buurtsupermarkt,
de
tien-uur-thuis-zijn-regel,
de rondleidingen met heftige verhalen, gebrek
aan Duitse taal, de vreemde buschauffeur Pim,
vele ijskoffies met karamel, korte nachten, de
souvenirshops, gestalde huurfietsen om iedere hoek, zwemmen na een warme dag, op ijsjes trakterende
meneer Coehoorn, de gekke wc-verlichting van ons gastgezin en de interessante gesprekken op de
terugweg. Deze meest simpele en imperfecte momenten hebben een perfecte herinnering achtergelaten
bij mij aan Berlijn.
Ik wil de groep bedanken voor een leuke week en nog een speciaal bedankje aan de twee superbegeleiders:
Dennis Coehoorn en Sandra van Werkhoven!
Hilal Demirel
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Uitspraken van meneer
van Engelenburg
"Vooral niet luisteren!"

"Ohh, wat
"Dit gaat allemaal over
een brains." mijn grootmoeder."

"Er is een grote blanke man boven je verschenen.'

"Eén bron i
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s géén bron
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Creek Valley

Creek Valley is de enige echte schoolband van het Beekdal Lyceum. In december
2015 zijn na de audities van bijna 30 man de bandleden gekozen door
Joost Brouwer. De opstelling was goed en sindsdien is het een en al feest. Elke
woensdagmiddag wordt er in het muzieklokaal gerepeteerd zodat de band klaar
staat bij de optredens. De band speelt een mix van pop, rock en happiness en
zorgt ervoor dat de zaal op zijn kop staat.

Wat startte met optredens op school bij de open dagen en B-there is uiteindelijk
uitgebreid naar allerlei verschillende podia zoals Dollars, Luxor en het Gele
Rijdersplein in Arnhem op Koningsdag. Er was zelfs een krantenartikel over de
band na de getoonde interesse van de Gelderlander over de prestaties van de
schoolband.
De band zit nu met het probleem van leerlingen die examens hebben gedaan en
de school gaan verlaten. Of Creek Valley dan nog buiten school om door zal gaan
is de vraag, maar de positie van schoolband van het Beekdal is nu in ieder geval
twee jaar succesvol gevuld!
P.S. Vrijdag 30 juni staan we weer in Luxor voor de liefhebbers die de band nog
een keer in actie willen zien!
Cornelie
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Horoscoop
Wil jij weten wat je van het volgende schooljaar kan verwachten? Hier
kun je antwoorden vinden! Kijk snel naar wat jouw geboortedatum is, en
bereid je voor op volgend schooljaar!

Waterman (21 januari-19 februari): Jij gaat een goed halfjaar tegemoet, maar let
op: als jij je het tweede halfjaar niet meer goed zal blijven inzetten, zullen je cijfers kelderen.
Trouwens overweeg om een konijn te nemen als huisdier, dat zal je goed doen.
Vis (20 februari-20 maart): Jij moet minder aan het afgelopen jaar denken. Het
afgelopen, lastige jaar van jou, is nu achter de rug. Begin het nieuwe schooljaar goed: orden
je kluisje!
Ram (21 maart-20 april): Jij gaat een stralend jaar tegemoet. Wat je ook doet, het zal
goed voor je uitpakken. Alleen een zekere leraar in een rode jas kan dit misschien nog van je
afpakken.
Stier (21 april-20 mei): Jij zal dit jaar veel in de buurt van de Jumbo worden
gezien. Probeer deze tijd toch te besteden aan leren. Voor hulp: schakel een paragnost in.
Tweeling (21 mei-21 juni): Jij zal dit jaar erg gemotiveerd zijn, als je tenminste wel je
huiswerk voor wiskunde blijft maken. Doe je dit niet, dan zullen jouw dromen waarschijnlijk
geen waarheid worden.
Kreeft (22 juni-23 juli): Voor jou zal dit jaar extreem positief worden. Je zal slagen in
vrijwel alles waar je aan begint. Ook zullen er veel nieuwe mogelijkheden op je pad komen,
zoals de kans om fulltime medewerker in het OLC te worden.
Leeuw (24-juli-22 augustus): Jou zal dit jaar eindelijk overkomen waar je al lang over
fantaseert, je hebt een agenda gekocht. Er zullen wel wat obstakels zijn, soms zal je de agenda
kwijtraken. Maar uiteindelijk zal je het jaar eindigen met succes, je vindt je agenda terug.
Maagd (23 augustus-23 september): Jij zal veel efﬁciënter met leerwerk omgaan.
Namelijk: het gewoon niet meer doen. Dit zal alleen wel wat problemen opleveren, maar jij
zal je er doorheen slaan.
Weegschaal (24 september-23 oktober): Weegschaal, sta klaar voor je naasten dit
jaar! Zij zullen je hulp hard nodig hebben op school. Jij zelf gaat een geweldig jaar tegemoet.
Mars zal je vijanden verjagen.
Schorpioen (24 oktober-22 november): Schorpioenen zullen dit jaar projecten en
dromen die ze lang uitgesteld hebben vervullen. Dit kunnen grote dingen zijn, zoals slagen
voor je examen, maar ook kleine dingen, zoals net als de Leeuw een agenda kopen.
Boogschutter (23 november-21 december): Jij kan veel verandering
verwachten, in positieve of negatieve zin. Neem een Maagd als vriend(in) en vraag advies, zij
zullen weten wat te doen.
Steenbok (22 december-20 januari): De steenbok zal dit jaar veel verborgen talent
in zichzelf ontdekken. Gebruik deze gaven, om beter te kunnen omgaan met irritaties naar
leraren toe.
Ram en Kreeft
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Jeugdfoto's van de docenten

mnr. Salemink, mevr. Croonenberg, mevr. De Hartog, mnr. Tak, mnr. Somers, mnr. Slomp, mnr. Uden

Daar zijn ze weer! Docenten toen ze nog zo lief en klein waren. Weet jij ze te herkennen?
Je kunt kiezen uit: mnr. Somers, mnr. Tak, een witte hond, mvr. de Hartog, mnr. Uden,
mnr. Salemink, mnr. Slomp en mvr. Croonenberg.
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nagelbijten: don't do it
Zo lang ik mij kan herinneren heb ik al op mijn nagels gebeten. Mijn ouders zeiden wel
dat ik het niet moest doen, maar ik zag er nooit kwaad in. Mijn broer deed het immers
ook. Maar zo lang als ik me kan herinneren heb ik al ontstoken vingers gehad. En het doet
werkelijk veel pijn wanneer teveel van een nagel wordt afgescheurd. Pas een paar jaar
geleden kwam ik er achter waarom nagelbijten zo slecht voor je is.
Nagelbijters op het Beekdal en op andere plekken in de wereld zullen het vast wel herkennen, dikke vingertoppen die altijd pijn doen (soms meer dan anders). Wanneer je op
je nagels bijt loop je meer kans om ontstekingen op te lopen. Het is belangrijk om zo snel
mogelijk te stoppen met nagelbijten, want anders worden door de constante ontsteking je
vingers erger vervormd. Als je niet snel stopt, dan heb je zelfs een grote kans dat je vingers
voor altijd vervormd zullen blijven.
Hoe moet je stoppen met nagelbijten? Dat is erg moeilijk. Hier zijn twee redenen voor: 1)
Nagelbijten is een soort verslaving en net zoals bij alle andere verslavingen moet je echt
gemotiveerd zijn om ermee te kunnen stoppen.
2) Oude gewoontes, zoals nagelbijten, zijn vaak moeilijk te stoppen.
Ik kan natuurlijk niet zeggen dat wat voor mij werkte ook voor jullie zal werken, maar
misschien hebben jullie er wat aan. Voor mij was de enige manier om een oude gewoonte
tegen te gaan door er een nieuwe gewoonte in te rammen. Elke keer dat ik aan nagelbijten
dacht zei ik een versje: "Jansje, Jansje ging in de leer, nu bijt ie geen nagels meer." Zeg dit
zo veel en zo vaak mogelijk.
Natuurlijk gaat het niet vanzelf. Het duurt lang en in het begin is het moeilijk, maar dan
heb je ook wat. Wel een paar tips: Blijf opletten! Vooral op momenten van stress en op
momenten dat je je erg emotioneel voelt, moet je blijven opletten. Anders kan je zo je
nagel er afbijten. Ook relapses zijn normaal. Je kan periodes hebben waar het super lang
goed gaat en je nagels er heel mooi gaan uitzien, maar dan bijt je wel eens een, meer of
misschien zelfs alles er af. Ik weet hoe erg dat voelt, maar dat is normaal. Stoppen met
nagelbijten is nou eenmaal een kwestie van vallen en opstaan. Success!
Thom Prins
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FF een terugblik
Beste Beekdalleerlingen, we zijn er bijna! Deze uitgave van de schoolkrant,
de ZOMERuitgave, zegt het al: het einde van het schooljaar komt er aan.
Dus is het tijd om dat woord te gebruiken wat in de verslagen steeds
terugkomt: reﬂecteren. Dus, ﬀ een terugblik op het schooljaar.
De schoolverkiezingen: Net zoals elke keer dat de verkiezingen in
Nederland rond komen, zijn er ook op school verkiezingen. Deze
"schoolverkiezingen" worden vaak beschouwd als belangrijke pols in de
verkiezingen. Personlijk denk ik dat men denkt dat wat kinderen denken
de gedachten en meningen van hun ouders reﬂecteren, omdat de ouders
de kinderen hebben opgevoed. Alleen de bovenbouw mocht stemmen (net
zoals alleen de 18+'ers in de Nederlandse maatschappij mogen stemmen).
Zoals jullie vast nog wel weten won ook op de schoolverkiezingen de VVD.
Creek Valley: Sinds de oprichting van de schoolband vorig schooljaar
door meneer Brouwer is de band ver gekomen. De band heeft al vaak
opgetreden, onder andere op Koningsdag en in Luxor. Het Beekdal Lyceum
mag werkelijk trots zijn op Creek Valley.
De schoolkrant: Niet om ijdel te doen, maar laten we even eerlijk zijn, de
schoolkrant heeft dit jaar zo veel vooruitgang gemaakt. Niet alleen hebben
wij onze eerste nieuwe serie van verbeterde voorkanten, maar ook een
mooiere inhoud dan ooit (dank je wel, Amanda).
De G-lokalen: De noodlokalen buiten waar les wordt gegeven. Die grijze
lokalen, waar zijn ze? De G-lokalen die voor twee jaar op de stenen
binnentuin van het Beekdal gezeten hebben zijn weg. Wellicht is dit
onderdeel van het mysterieuze plan om lokalen te laten aanbouwen.
Maar misschien waren de lokalen gewoon niet meer nodig? Wat het ook
mag zijn, de G-lokalen zijn verdwenen, maar bij welk mysterie hoort deze
verandering?
Oﬃce 365: Niet zo lang geleden is onze manier van leven veranderd.
Ok, misschien is dat een beetje dramatisch verwoord, maar er is een
verandering die elke docent, leraar en andere medewerker van het
Beekdal Lyceum heeft geraakt. Het lijkt nog maar kort geleden dat we
gewend raakten aan hoe we in een soort chat op It’s Learning moesten
communiceren. Maar nu moeten we leren werken met Oﬃce 356. Ik heb
er nog niet zo veel vooruitgang mee gemaakt, dus ik wens jullie er allemaal
veel geluk mee.
Laat het voortklinken door alle gangen en lokalen! Laat het klinken in alle
gymzalen en danszalen en de theaterzaal! Laat het klinken in de kantine en
in het atrium! Laat het klinken in alle kantoren, de lerarenkamer, het OLC,
de ﬁetsenstalling, bij topsport, de administratie en de receptie! De zomer
en de zomervakantie zijn om de hoek.
Thom Prins
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De ramadan
Zoals jullie vast wel gehoord hadden zitten we nu in de ramadan. Dit is een islamitische traditie
die ook door moslims op het Beekdal wordt gevierd. Veel van jullie kennen het vast als de tijd dat
moslims overdag niet mogen eten. Maar ik vroeg me af, wat zou er zo speciaal zijn aan de ramadan
om moslims te motiveren overdag niet te eten. Als schoolkrant is het belangrijk het hele Beekdal
Lyceum te vertegenwoordigen, dus hoop ik dat iedereen van dit artikel meer kan leren over een
traditie die erg belangrijk is voor moslims op onze school.
Omdat ik er zelf niks van afweet en het van Beekdallers zelf wilde horen heb ik met twee
moslimleerlingen een interview mogen houden. Om hun identiteit geheim te houden noem ik ze
even Q en X.
Wat is de ramadan? Waarom nemen mensen er deel aan?
Q: Ramadan is de 9e maand van de islamitische maankalender. Daarnaast is vasten een van de vijf
zuilen van de islam (vasten= dat je van zonsopgang tot zonsondergang niets eet), een van de vijf
dingen die je moet doen als moslim. Een zuil is eigenlijk een fundamentele religieuze verplichting
van elke moslim. De andere zuilen zijn: de geloofsbelijdenis, de rituele gebeden, het geven van
aalmoezen en de pelgrimstocht naar Mekka. Veel mensen denken dat je in de ramadan alleen niets
eet en drinkt, maar dat is eigenlijk een heel klein deel ervan. Ramadan is ook een maand waarin extra
aandacht wordt geschonken aan liefdadigheid, vrijgevigheid, verdraagzaamheid en saamhorigheid.
Wat zijn precies de regels van de ramadan?
Q: Een paar regels? Voorwaarden:
-Dat je niet eet van zonsopgang tot zonsondergang
-Niet roken
-Geen zondes plegen (mag eigenlijk nooit)
-De voorwaarden voor verplicht vasten zijn: moslim zijn, verstand hebben en de pubertijd bereikt
hebben
Wanneer is de ramadan?
Q: We kijken wanneer we vorig jaar begonnen zijn met vasten, het schuift elk jaar 10 dagen naar
achter. Dit jaar zijn we begonnen met vasten op 27 mei en volgend jaar wordt dat dan op 27-10=17
mei. De ramadan duurt dit jaar tot 24 juni.
Wat zijn de uitzonderingen op het vasten?
Q: Zwangere vrouwen, reizigers, zieken, jonge mensen en alle andere mensen voor wie het vasten
slechte gevolgen kan hebben voor de gezondheid of vertragend werkt op het herstel van een ziekte
zijn niet verplicht om te vasten.
Mag je wel of niet drinken overdag tijdens de Ramadan?
X: Nee, je mag tot zonsondergang ook niet drinken.
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Hoe ervaar je het vasten?
X: Het is in het begin een beetje wennen en dan is het nog moeilijk, maar later wen je er wel aan en
gaat het makkelijker.
Q: Ik heb er niet echt moeite mee, omdat ik dit al langer doe. Ik ben het gaan opbouwen. Toen ik
klein was begon ik met halve dagen vasten, omdat ik graag wilde weten hoe dat was. Daarna heb ik
het uitgebreid naar hele dagen.
Hoe bereid jij je voor op de ramadan?
X: Ik bereid me niet zozeer voor, ik laat het gewoon op me afkomen.
Eet je vooral 's ochtends tijdens de ramadan meer of vooral 's avonds of allebei?
X: Ik eet in de avond meer omdat je dan mag eten. In de nacht eet ik heel weinig omdat ik dan niks
door mijn keel krijg door de slapeloosheid.
Q: Geen van beide. Je zou denken dat je veel eet, maar omdat je maag kleiner wordt doordat je niets
eet, krijg je ook niet veel binnen. 's Ochtends probeer ik eigenlijk zo veel mogelijk water te drinken
om zo toch gehydrateerd te blijven en eet ik dingen waardoor je het lang vol kunt houden.
Hoe oud was je toen je voor het eerst deelnam aan de ramadan?
X: Ik denk dat ik 13 was toen ik begon.
Wat is het meest vervelende wat anderen doen (om jou heen) tijdens de ramadan?
Q: Ik vind het altijd een beetje vervelend dat er elk jaar opnieuw gevraagd wordt: "Mag je ook
helemaal niets eten? En drinken? Ook geen water? Ook niet een druppeltje?" Ik vertel het elk jaar
weer (nee, het mag niet), maar ik krijg nog steeds dezelfde vragen.
Zou jij de ramadan ook aanraden aan niet- of anders-gelovigen? Zo ja, waarom?
X: Ja, ik zou het aanraden, omdat het iets is wat je doet met een betekenis erachter.

Thom Prins
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Rebus

Karlijn en Maaike Breedveld
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Woordzoeker

Karlijn en Maaike Breedveld
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