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van de redactie

Met het wisselen van de jaargetijden veranderen ook
de inhoud en vormgeving van De Beeker. Nu lezen jullie
de wintereditie, waarbij anders dan deze aanduiding
doet vermoeden jullie het al lezend warm zullen krijgen.
Nee, wij verklappen hier nog niet waarom, wacht maar
gewoon even af en ervaar het!
Veranderingen kunnen heel verrassend, verfrissend
zijn, maar soms ook heel erg jammer! In de redactie
van jullie Beeker is een groot aantal leerlingen urenlang actief, om in goede samenwerking met elkaar
een paar keer per schooljaar jullie het nodige kijk- en
leesplezier te bezorgen. De stuwende kracht achter
deze werkzaamheden, de voorzitter van de redactie, de
prima inter pares (ja, dat is Latijn, zo leer je nog eens
wat!), Julie van Kerkhoff, heeft haar taak altijd naast haar
vwo-studie uitgevoerd. Na de kerstvakantie wordt het
echt buffelen als voorbereiding op het eindexamen. We
hoeven niet verder uit te leggen, dat het heel logisch
is, dat zij na jaren haar redactiewerkzaamheden de
komende maanden gaat afbouwen.
En zij niet alleen! Er zijn nog enkele redactieleden,
die over ruim een halfjaar gediplomeerd het Beekdal
Lyceum gaan verlaten. In de volgende Beeker komen we
uitvoeriger op al deze vertrekkende redactieleden terug.
Dit alles is een heuse aderlating voor de redactie van

De Beeker! Betekent hun vertrek het einde van De
Beeker? Absoluut niet!! In de eerste plaats heeft de
huidige redactie heel wat nieuwe en vooral enthousiaste
leden weten te vinden, jullie zien hen op de foto’s afgebeeld staan. En Julie vervangen? Haast onmogelijk, maar
hopelijk kunnen twee personen, wat Julie jaren alleen
heeft gedaan. Twee nieuwe voorzitters, ook op de foto’s
afgebeeld: Hans Buijs en Rini Uden. Jullie kennen deze
twee heren vast wel en zij behoeven eigenlijk geen verdere introductie. Zij zijn als het ware in een goedlopende
sneltrein gestapt en proberen al vanaf de vorige editie,
de herfsteditie, van de vertrekkende en zeer ervaren
leden de kneepjes van het vak, want zo mag je het wel
noemen, te leren. Zij gaan voortaan het hele proces
bewaken, maar het zijn vooral de overige redactieleden,
leerlingen zoals jullie, die De Beeker blijven vullen en
maken. Bovendien: jullie, ja, ook jij, kunnen binnenkort
zelf ideeën en suggesties voor De Beeker aanleveren!
Dus maken jullie je vooral geen zorgen: De Beeker blijft
de mooiste en beste schoolkrant van Arnhem en wijde
omgeving. Horen we iemand zeggen: van Nederland???
Zet de verwarming een paar graadjes hoger of trek
in ieder geval iets warms aan, zorg voor een gezellige
sfeer en geniet daarna van deze wintereditie!

•

uijs
Hans B
Leerlingen die in de redactie zitten:

Rini Ude
n

Amy Scheffer, Amy Weiss, Anniek Bouman, Aranka Weijers, Axel Rijkse, Britt Wiertz,
Daantje Hennequin, Elin Paauw, Eline van der Kracht, Imme Wijnja, Jesper de Koning,
Jitske Pasman, Julie van Kerkhoff, Lilja van den Brande, Lisa Vesters, Luca Thomassen,
Marin de Laat, Mauri Kierindoongo, Miki de Vlieger, Robin Hage, Roos Gal,
Sen-Tee Karman, Sophia Ordelman, Tessa Nab, Tim Pijnenburg en Zion Nieuw.

WINTERGERECHTEN
Geschreven door Britt

Trdelník of
schoorsteencake

(Tsjechisch/Hongaars wordt vaak in
kraampjes op kerstmarkten verkocht)

Ingrediënten:
500 gram bloem
1 pakje droge gist
250 ml melk
30 gram suiker
3 eieren (waarvan 1 voor het bestrijken)
80 gram gesmolten boter
Gemalen noten, suiker, kaneel, Nutella of iets
anders wat je lekker vindt
Meng een paar eetlepels warme melk met de suiker
en de gist. Laat het een kwartiertje rusten. Meng in
een schaal de bloem met de suiker, de gesmolten
boter, de rest van de melk, de eieren en het gistmengel. Kneed het tot deeg en laat het dan 40 minuten
rijzen op een warme plek. Verwarm de oven voor
op 180 graden.
Rol het deeg uit op een met bloem bestoven
werkblad. Snijd er lange repen van. Wikkel de repen
om een met aluminiumfolie bedekt glas of (bier-)
fles. Zorg wel dat de glazen die je gebruikt hitte
bestendig zijn!
Bestrijk het deeg dat om de glazen heen zit met ei
en rol ze lichtjes door de suiker. Bak ze daarna in
10 minuten gaar. Meteen als ze uit de oven komen,
kun je ze bestrooien met iets naar keuze,
en klaar is je Trdelník!
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Nutella brownies
Met maar twee ingrediënten!

Ingrediënten:
4 eieren
400 g Nutella
Verwarm de oven voor op 175 °C. Breek de eieren
in een kom en klop ze met een handmixer in ca.
6 min. tot een lichtgeel schuim. Verwarm ondertussen de Nutella in een pan op laag vuur tot een
lauwwarme pasta. Voeg de Nutella al kloppend aan
het eimengsel toe.
Bekleed de brownievorm met bakpapier en schenk
het beslag erin. Bak de brownie in ca. 25 min. gaar.
Laat minimaal 3 uur helemaal afkoelen en klaar is
je brownie!

En verder...

Chocolademelk

Stamppotbitterballen

Ingrediënten
(voor 2 kopjes):
500 ml volle melk
85 gram pure chocolade (70% cacao)
25 gram melkchocolade
1/4 theelepel lavendelbloemen
125 ml slagroom
1/4 theelepel vanille-extract of het zaad van
1/4 vanillestokje
1/2 eetlepel suiker

Balkenbrij

Wat ook lekker is in de koude winterdagen,
is natuurlijk chocolademelk.
Dit is geen normale chocolademelk,
maar met lavendel! Zo maak je het...

Sla de slagroom stijf met de vanille en de suiker
en zet de slagroom daarna zolang in de koelkast.
Verwarm de melk met de lavendel tot de melk
bijna kookt. Haal de pan van het vuur en laat het
vijf minuten trekken. Zeef de lavendel eruit en giet
het terug in de pan. Verwarm de melk zachtjes en
voeg de chocolade toe. Blijf roeren tot de chocolade
gesmolten is, klop de melk een halve minuut met de
garde tot het schuimig is. Schenk de melk in 2 bekers
en serveer met slagroom.

Als je je wat experimenteler voelt, dan hebben we
ook nog een paar gerechten voor je!
Als je nog stamppot over hebt en van frituren
houdt, dan kun je daar stamppotbitterballen van
maken. Maak van de overgebleven stamppot
balletjes ter grootte van bitterballen, haal ze door
wat ei en paneermeel en mik ze in de frituur op
ongeveer 180 graden.

Typisch Nederlands is balkenbrij, al heb je er
misschien nog nooit van gehoord. Het is een soort
gekruid vleesbrood, gemaakt van meel, water,
restvlees en kruiden. Nadat de brij gekookt heeft,
snijd je het in plakken en bak je het nog een keer
aan in de pan. Soms worden er ook rozijnen of anijs
in gedaan voor een wat zoetere smaak.

Wodzianka

Er bestaat een typisch Poolse “soep”, genaamd
wodzianka. Deze soep bestaat uit gekookt water
en geroosterd brood, met soms wat knoflook erbij.
Wel lekker makkelijk, maar of het nou echt een
soep genoemd kan worden?

Toad in the hole

Dan is er ook nog Toad in the hole, een typisch Brits
gerecht met worst en pudding. Eerst moet je de
worstjes bakken, ze hoeven nog niet gaar te zijn.
Maak dan de Yorkshire pudding en voeg hier tijm,
peper en zout aan toe. Zet het dan 30 minuten in
de oven en klaar is Kees!
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Bijzondere kerst- en oudjaarstradities
Geschreven door Julie

Vlak nadat de Sint ons land heeft verlaten, pakken wij onze dozen vol kerstmeuk van zolder en halen een
kerstboom (in pot) bij de Intratuin of Gamma die vervolgens voor een huis vol modder en geelbruine naalden
zorgt. En de kat… die hangt vrolijk in de boom terwijl de hond alle kerstballen opvreet… dat zijn tenminste
mijn kersttradities van afgelopen jaar… Iedereen viert kerst in Nederland vrijwel hetzelfde: kerstboompje,
eten met de familie en met oudjaar oliebollen en een knalfestijn. Maar hoe zit dit in de rest van de wereld?
De meest bekendste vorm van ‘kerst’ wordt gevierd in alle Engelstalige landen: het speciale kerstdiner met kalkoen en
pudding (ieuw!). Santa Claus van Coca Cola brengt cadeaus voor de kids, want We Love Junkfood! In Schotland vier je het
nieuwe jaar door om precies op 00:00 het lied ‘Auld Lang Syne’ te zingen in een cirkel hand in hand met je kameraden.
Daarnaast brengt de ‘First Footer’ je geluk in het nieuwe jaar, de eerste man die na twaalven je huis binnenwandelt.

Latijns Amerika en Spanje
In Guatemala wordt vlak voor kerst een berg vuilnis voor de deur gezet met een beeld van de duivel erop en vervolgens
steken ze de boel in de fik. Sfeervolle kerst… En met oud en nieuw maak je in Colombia een pop, die het slechte uit het jaar
symboliseert, die om 00:00 ook in de hens wordt gestoken. In Venezuela wordt kerst iets vrolijker gevierd: iedereen gaat
in de hoofdstad op zijn rolschaatsen rollend naar de mis op kerstochtend. In Colombia worden alle dorpjes voorzien van
kaarsjes en lichtjes om de heilige Maagd Maria te vereren: het lichtjesfestival van Rapunzel for real. In Spanje eet iedereen met kerstavond bij zijn familie, vervolgens gaan ze daarna naar de kerk. Het echte feest is met oud en nieuw, waarbij
iedereen eerst diner heeft bij de familie en daarna de 'Las Uvas de la Suerte' plaatsvindt: 12 klokslagen voor 00:00 moet je
bij iedere klokslag een druif opeten. Na twaalven gaat iedereen naar de lokale club, waar jong tot oud de hele nacht door
feestviert.

Rusland en koude landen
Rusland kent zijn eigen kerstman: Vadertje Vorst. Heel onschuldig is deze kerstman niet: hij drinkt veel vodka, rookt en
wordt vergezeld door het Sneeuwmeisje. Tijdens oud en nieuw springen de Russen met een kerstboom in de hand in een
ijskoude rivier... De Russische variant van een lekkere nieuwjaarsduik.. In IJsland heb je de kerstmiskat, die volgens traditie
je opvreet als je geen nieuwe kleren aan hebt met kerst. Daarnaast wordt met oudjaar in Denemarken oud servies tegen je
deur gesmeten door je buren. Hoe groter de stapel scherven, hoe meer geluk. In Noorwegen worden alle bezems verstopt,
omdat die anders door heksen en geesten gestolen worden. Kortom, kerst in schitterende sneeuwlandjes kent niet de kerstgezelligheid uit de kerstklassiekers op Net5 en RTL 8...

XXX-mas
Gelukkig kent kerst en oudjaar in Italië een iets romantischere sfeer. In Venetië wordt jaarlijks het record zoenen verbroken
om 00:00. Verder moét je een rode onderbroek aan voor 00:00, want dat brengt geluk in de liefde. De kerstboom is pleite
dus brengt Italiaans heksje La Befana cadeautjes voor de kids rond op een bezemsteel. Misschien heeft ze haar bezemsteel
gejat uit Noorwegen van een groepje toeristen die vergeten was de schoonmaakspullen te verstoppen…

Nu weet je dus dat de kerst- en feestdagen in Nederland best wel meevallen. Misschien is de nieuwjaarsduik
nog wel het heftigste op het programma. Niet alleen is de Nederlandse politiek genuanceerder vergeleken
met Rusland, ook de feestdagen zijn dat. Ho Ho Ho!
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Raden van de school
geschreven door: Sophia en Luca

Regiegroep
De regiegroep bestaat uit leerlingen, mentoren van H3,4,5,
oud-leerlingen die nu studeren, een coördinator van de HAN en de
decaan van de havo. Het heet de regiegroep, omdat we het belangrijk
vinden dat de leerlingen zelf de regie gaan nemen in hun studiekeuzeproces. We hebben als slogan: van moeten naar willen. We
dachten dat we goede LOB- en HACO-programma’s hadden.
Leerlingen vonden de lessen saai en deden de opdrachten, omdat
het moet maar niet omdat ze het belang ervan inzagen . In de
bijeenkomsten praten we met elkaar over allerlei zaken die te maken
hebben met kiezen, vaardigheden, aansluiting tussen de leerjaren
en het hoger onderwijs. We zijn bezig met het verbeteren van de
HACO-opdrachten met de kennis en ervaringen van leerlingen en
oud-leerlingen.

Sportraad
De sportraad is een groep op gebied van sport.
Vorig jaar is deze groep gestart (het ligt nu tijdelijk
stil). In de sportraad wordt vergaderd over allerlei
zaken die in en rondom de gymlessen spelen.
Denk bijvoorbeeld aan welke sporten gedaan
worden, clinics, examenprogramma,
materiaalgebruik, lessen anders vormgeven, indeling van de zalen etc. Als je interesse hebt,
mail naar s.nevels@beekdallyceum.nl

Cultuurraad
We hebben Jos gesproken, hij zit in de cultuurraad. De cultuurraad is een groep leerlingen
van het Beekdal die de school op een positieve
manier wil veranderen. “Wij staan vooral open
voor leuke ideeën zoals Sinterklaas, Valentijn, de
filmmiddag van vorig jaar of natuurlijk B-there.
De cultuurraad doet dit jaar onder andere de
kerstversiering, Sinterklaas, B-there, Valentijn
en nog heel veel andere leuke dingen, maar
we staan ook altijd open voor andere, nieuwe
ideeën.” Als je interesse hebt,

Leerlingenraad
We hebben met de voorzitter van de leerlingenraad
gesproken. Wat hij doet als voorzitter is besprekingen voorbereiden, plannen en leiden. "Wat wij bij de leerlingenraad
doen is veel dingen achter de schermen regelen. Bij ons
kunnen leerlingen komen met problemen binnen de school
en dan gaan wij aan het werk om te proberen die problemen
op te lossen. Wij houden ons ook bezig met de feesten op
school zoals het kerstgala. Hiernaast houden we ons ook
bezig met belangrijkere dingen zoals de toekomst van de
school en de belangen van de leerlingen.”

MR
We hebben Tijn gesproken, hij zit in de MR of voluit gezegd:
de medezeggenschapsraad. De MR is een raad bestaande
uit 6 docenten, 3 ouders en 3 leerlingen. Die stemmen over
de belangrijke beslissingen van het MT (managementteam).
Zoals begrotingen, toetsweken, vakanties, examenprotocol
etc. Het MT bestaat uit de rector en de afdelingsleiders.

Raden?!

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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SHOPPING
Geschreven door Marin

Bas Snijders 2E
Wat draag je tijdens de feestdagen?
Waarschijnlijk ga ik een colbertje aan doen met een
bloesje en een vlinderdas ding. Eigenlijk precies
hetzelfde als vorig jaar, maar waarschijnlijk is dat
een beetje klein geworden dus moet ik denk ik iets
nieuws inslaan.
Hoe ben je vorig jaar aan je kerstkleding gekomen?
Van mijn broer heb ik een groot deel en ik had zelf
nog wat bloesjes liggen.
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De feestdagen komen eraan, wat trek jij
aan? Om je te helpen hebben wij alvast
wat leuke items op een rijtje gezet. En we
hebben twee leerlingen gevraagd wat ze
nou precies aandoen voor de feestdagen.
Check snel hieronder voor leuke inspiratie!

Julia 3V
Wat draag je tijdens de feestdagen?
Als ik naar een feest ga waar je een beetje feestelijk
gekleed moet, doe ik vaak een jurkje aan met gewoon
normale schoenen, niet heel chique maar wel netjes.
En ik neem altijd een klein tasje mee gewoon om
spullen in te doen.

ARTEZ DANS

TOPSPORT

Geschreven door Eline

Er zijn hartstikke veel scholen in ons land die een onderwijsaanbod voor leerlingen hebben die meer willen.
Op het gebied van techniek, cultuur, science, informatica, ondernemerschap, tweetaligheid of zelfs Chinees
wordt het allemaal aangeboden in het reguliere voortgezet onderwijs. En er zijn ook heel veel scholen
waarbij sport een mogelijkheid en een stap is om je verder te ontwikkelen. Als Topsporter kun je ontheffing
krijgen voor bepaalde vakken en je kunt je eindexamens spreiden over verschillende jaren. Je mag ook weg
uit de les als je dan een wedstrijd van jouw sport hebt. Wij interviewden een leerlinge uit het tweede jaar.

·W
 at is Artez dans?
Artez dans is een vooropleiding om te dansen en je
techniek te verbeteren.

· Wat voor soort dansen doen jullie op school?
Op school doen we folklore, modern en klassiek.

· Waarom heb je voor Artez dans gekozen?
Ik heb voor Artez dans gekozen omdat ik het heel leuk
vind om te dansen en mijn techniek te verbeteren.
· Wat vind je het leukst van Artez dans?
Ik vind het dansen het leukst en dan elke keer weer je
best doen om steeds beter te worden.

· Hoelang dansen jullie per week op school?
Op school dansen we 15 uur per week.
· Kun je uitleggen wat Artez dans precies inhoudt?
Artez dans houdt in dat je veel bezig bent om je
techniek te verbeteren, en natuurlijk gewoon het
leuk hebben met dansen.

· Wat voor stijl van dans vind je het leukst om te
dansen? Ik vind modern de leukste stijl.
· Heb je soms geen zin om te dansen?
Ik heb heel zelden geen zin om te dansen, maar meestal heb ik wel gewoon zin want ik vind het heel leuk
om te doen.
· Dans je ook na school?
Ja, samen met een meisje uit mijn klas doen we
hiphop.

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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IRRITATIES in de winter en met kerst
Dat je uitglijdt, omdat je fietst met sneeuw en ijzel.
KOU, en dat je handen er bijna afvallen.
Dat de verwarming in het lokaal niet aan staat of juist
weer te warm staat.
Docenten die het raam open willen hebben terwijl het
vriest buiten.
Dat je 1 vierkante meter in de bus moet delen met 20
mensen, want mensen gaan niet meer met de fiets
Kerstmuziek die te veel vroeg wordt gespeeld.
Like waarom? Het is oktober.
Te laat licht en weer te vroeg donker, waardoor je in het
donker moet fietsen.
De hele zwarte-pieten-discussie.
Stop gewoon, het word irritant, het is een KINDERfeest!
Feestdagenstress bij je ouders
(en het feit dat je je broertje/zusje niks mag zeggen).
Beslagen brillenglazen als je binnenkomt nadat je buiten
geweest bent en als je thee, koffie of choco drinkt.
KERSTKORTINGEN!!!, oftewel 10 euro duurder.
Blut het nieuwe jaar in na al die
kerst- en sinterklaasinkopen.
Natte sokken en schoenen door de sneeuw die aan je
schoenen is blijven plakken
Geschreven
en &
Tessa
Geschrevendoor
doorMiki
Miki
Tessa
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Geschreven door Luca & Robin
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Geschreven door Axel & Imme
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Michelinsterren u

Meubilair-tester

Je hebt er vast wel eens wat
van gehoord. Een robot kan natuur
lijk
geen feedback geven of een
stoel
lekker zit. Dus daarom doen
mensen
het. De mensen met dit beroep
testen
of bijvoorbeeld een stoel lek
ker zit.
Het salaris dat je ermee ver
dient is
ook niet verkeerd. Je verdien
t er zo’n
30.000 euro per jaar mee!
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ik iedereen
Dit beroep wil denk
beroep moet doen
wel! Wat je bij dit
maar eten. Er
is eigenlijk alleen
toprestaurants
zijn verschillende
ichelinsterren.
in de wereld met M
een ster die
Een Michelinster is
dat het restaueigenlijk aangeeft
aar die sterren
rant heel goed is, m
eeld worden. Dat
moeten ook uitged
sen. Ze moeten
doen dus deze men
te eten en
ergens heengaan om
of het goed
vervolgens zeggen
ie is dat je er
genoeg is! Het moo
d krijgt!
ook nog voor betaal

MANCAVE
Geschreven door Jesper

Jumanji: The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan en Nick Jonas zijn
terug in Jumanji: The Next Level maar het spel is veranderd.
Als de groep naar Jumanji terugkeert om één van hun vrienden te
redden, ontdekken ze dat niets is zoals ze het hadden verwacht. Om te
ontsnappen uit het meest onheilspellende spel ter wereld moeten de
spelers gevaren trotseren in diverse gebieden, van dorre woestijnen tot
aan besneeuwde bergen.
Voor Fans van Jumanji is dit natuurlijk geen ﬁlm die je mag missen!

Star Wars: The Rise of Skywalker
Lucasﬁlm en regisseur J.J. Abrams bundelen opnieuw hun krachten
en nemen de kijkers mee op een epische reis naar een Galaxy far,
far away met Star Wars: The Rise of Skywalker. Een meeslepend
slot van de baanbrekende Skywalker-saga, waar nieuwe legendes
worden geboren en de laatste strijd voor vrijheid gaat beginnen.
Ik hoef dit waarschijnlijk niet tegen onze Star Wars fans te zeggen
maar deze ﬁlm mag je echt niet missen! Dit is hét einde van de
Skywalker-saga met de beste actiescènes en lightsaber gevechten.
En palpatine is terug!

Spies in Disguise

De wereld rekent op de zeer beroemde superspion Lance Sterling (Will
Smith) om hem te beschermen tegen ernstige bedreigingen, die op zijn
beurt vaak op de technische intelligentie van de jonge wetenschapper
Walter Beckett (Tom Holland) rekent om geweldige gadgets te maken
om zijn missies te volbrengen. Wanneer Beckett echter probeert zijn
nieuwste uitvinding van "biodynamische verhulling" te introduceren,
neemt Sterling per ongeluk Beckett's experimentele werk en verandert
in een duif. Hij moet nu ontdekken hoe hij de wereld kan redden terwijl
hij zo'n klein dier is.
Als je meer bent van de komische animatieﬁlms is dit de ﬁlm voor jou.
Met de stemmen van onder andere Will Smith en Tom Holland is dit
echt dé ﬁlm voor de feestdagen! x1

2
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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 a ltijd
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.

Getekend / bedacht door

Sophia & Eline

1

4

Gooi je liever naar iedereen die je tegenkomt een
sneeuwbal of reis jij liever altijd per slee?

Altijd als het koud hebt moet je je opwarmen aan
iemand anders of elke keer als het sneeuwt moet
je een sneeuwpop maken.

2

5

Altijd sneeuw in je broek of
altijd je tandenpoetsen met strooizout.

Je mag alleen nog maar naar kerstmuziek luisteren of
je moet altijd kerstballen als oorbellen dragen.

3

6

De hele winter een winterslaap houden of
de hele zomer een zomerslaap houden.
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Altijd met 1 ski de piste afdalen of
altijd met de slee de piste afdalen.

Geschreven door Amy  Scheffer

Als docenten te laat komen, moeten zij zich ook de volgende morgen om kwart voor acht melden.
Als docenten niet binnen 2 weken de toetsen hebben nagekeken, valt de volgende les uit.
Zo heeft de docent genoeg tijd om de toetsen na te kijken.
Als een docent een naam van een leerling na 4 weken nog niet weet, moet de docent de leerling
een halve punt extra geven op zijn eindcijfer.
Als een docent de les niet heeft voorbereid, moet de docent een heel hoofdstuk overschrijven.
Gymdocenten moeten inzet tonen tijdens de les.
Als docenten te vaak hun spullen vergeten, waardoor zij een boek van een leerling moeten lenen,
hoeven de leerlingen geen boeken mee te nemen voor dat vak voor de rest van de week.
Als docenten op het digibord tekenen met whiteboardstiften,
moeten ze het daarna ook schoon-maken.
Docenten moeten alleen leerlingen de beurt geven, als leerlingen hun hand opsteken.
Docenten mogen niet stampen of op de tafel slaan om de aandacht te krijgen.
Als docenten door het gesprek van leerlingen heen praten, moeten zij een uur nablijven.

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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H�is������ a�� �e� wo�r�:

BOBBY

Hallo Beekdallers!
Ja, ik heb door de jaren heen al heel veel over jullie gehoord en gelezen! Van wie en waar?? Van mijn baasje
en in jullie schoolkrant. O, excuus, “schoolkrant” doet geen recht aan de periodieke glossy van jullie school!
Een krant verdwijnt regelma�g in mijn ka�enbak, maar “De Beeker” hoort daar natuurlijk niet, die wordt
door mijn baasje gelezen, herlezen en vervolgens bewaard.
Jullie merken het al: dit is een bijzondere bijdrage voor “De Beeker”! Het valt me op, dat wij dieren hoogst
zelden een plekje krijgen in jullie schoolmagazine. Daar moet maar eens verandering in komen, dacht ik zo!
Na jaren geduld oefenen heb ik nu eindelijk een weg naar de publiciteit gevonden!

Mijn naam is Bob. Mijn baasje noemt me vaak Bobby.
Ik reageer wel, als mijn baasje die naam gebruikt, maar
ik vind Bobby een beetje ki�enach�g klinken. Ik ben
inmiddels wel ruim 7 jaar en bovendien: Bob klinkt toch
wat chiquer, vinden jullie ook niet? Maar goed, als mijn
baasje een lekker bakje ka�enbrokjes voor me klaarzet
en mij roept – “Bobby, eten!” -, dan maakt het me niet
uit, hoe hij me noemt, ik kom wel.

prach�g glaswerk en andere breekbare spullen, die je
in een ka�enwoning echt niet nodig hebt. De krabpaal
is wel ﬁjn, maar de stoelen en banken vind ik nou eenmaal veel leuker, dat krabt gewoon lekkerder, vind ik,
en ik heb dan gewoon meer houvast.

Als kat heb ik zeker geen hondenleven, integendeel! Ik
woon in een ruim appartement op de 7e verdieping. Het
uitzicht is prach�g, de vogels (mezen, duiven, gaaien, af
en toe een roofvogel) denken veilig te zijn, maar ik zie
ze echt wel voorbijvliegen. Nee, ik kan ze niet vangen, ik
ben een zogenaamde binnenkat. Je hoe� met mij echter
geen medelijden te hebben. Van mijn baasje – als hij

Eén van de leukste voorwerpen in huis vind ik de strijkplank. Mijn baasje weet dat en ruimt de strijkplank na
gebruik niet op, ook wel uit gemakzucht, denk ik. De
strijkplank staat dan ook voortdurend uitgeklapt in de
keuken. Ik vind het zalig, om bovenop de strijkplank
naar buiten te kijken (ja, precies, naar de vogels) en
ik weet, dat mijn baasje met mij gaat knuﬀelen en mij
over mijn buikje aait, zodra ik op mijn rug ga liggen.
Eigenlijk wel een lieverd, dat baasje van me. Soms
spelen we ook verstoppertje. Je kunt je dan afvragen,

thuis is – heb ik geen last, het hele appartement, ja
echt, alle ruimtes, is van en voor mij. Mijn baasje hee�
bij de inrich�ng natuurlijk rekening met mij gehouden.
Zo hangen er nergens gordijnen, waar ik in zou kunnen

wie zich voor wie verstopt. Ik speel het spelletje gewoon mee, om mijn baasje te plezieren. Hij speelt wel
fana�ek, hoor, soms moet ik echt mijn best doen, om
hem te vinden. Ik vermoed dan bijvoorbeeld, dat hij

klimmen.

achter de keukendeur staat, sluip daarnaartoe en dan

Maar als ik ergens lekker lig en mijn baasje denkt, dat
ik lig te slapen, bedenk ik allerlei ka�enkwaad, zodat ik
na mijn zogenaamde slaapje (powernap, hahaha) me
weer een �jdje kan vermaken en er weer vol tegenaan

springt hij tevoorschijn en roept: “Zal ik jou eens even
vangen en jou in je staartje bijten?” Nou, dan neem ik
wel de benen, ehhh, de pootjes.

kan. En wat ik ook uithaal, mijn baasje wordt nooit echt
kwaad op mij. Toegegeven, hij waarschuwt me regelma�g en is er niet van overtuigd, dat ik goed luister.
“Je luistert nog slechter dan mijn leerlingen” of “Als
je van je twee oortjes er nou eens één zou gebruiken,
dan kwamen we al een heel eind in de goede rich�ng”.
Jullie moesten eens weten, wat ik al spelend en dollend
– zeker, toen mijn broertje nog leefde – heb vernield:
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Toch mis ik mijn baasje wel, als hij ’s ochtends naar
school gaat en mij de hele dag alleen laat. Ook de

Ik ga jullie niet vertellen, wie mijn baasje is, om privacyredenen zullen we maar zeggen. Ikzelf doe daar niet

nachten duren mij te lang, dan ligt hij op bed te slapen
en hee� hij geen aandacht voor mij. Maar daarop heb

zo moeilijk over, daarom ook een foto van mij bij dit
eerste dierenar�kel. Ja, eerste, want ik heb mijn baasje

ik iets gevonden. Zodra ik in de vroege ochtend maar
iets hoor uit de slaapkamer, sprint ik daarnaartoe en ga
ik bovenop hem liggen: 4 kilo gewicht voel je echt wel!
Met mijn voorpootjes geef ik hem �kjes in het gezicht
en probeer ik daarbij mijn nageltjes in te houden. Als
hij nog niet reageert, ga ik over op plan B: ik duw mijn
koude snuit in zijn gezicht en een paar scherpe nageltjes
zijn ook een heel eﬀec�ef middel, om mijn zin te krijgen.
Als je dit alles maar lang genoeg doet, dan wordt je baasje wel wakker, dat kan ik jullie verzekeren!

gevraagd, om een waardige tweede dierenvriend te
zoeken, die in de volgende Beeker zijn huisdier(-en) aan
het woord laat. Zoals aan het begin opgemerkt: dat
gebeurt te weinig. Ik weet zeker, dat er veel dierenliefhebbers op het Beekdal Lyceum zi�en en een volgend
dierenar�kel zullen waarderen.
Een hartelijke

Twee dingen wil ik nog met jullie delen! Allereerst vind
ik het vreemd, dat mijn baasje mij vaak “Ouwe muizenvanger” noemt. Oké, dat “ouwe” kan ik nog wel accepteren, maar “muizenvanger”? Ik heb van mijn leven
nog nooit een muis gezien, weet nauwelijks, wat dat is!
Waarom noemt hij me zo? Of komen de muizen soms
binnenkort met de li� naar de 7e verdieping? Ik snap
niks van deze bijnaam, hij kan me toch gewoon Bob of

van

desnoods Bobby noemen??? Wat vinden jullie?
En dan nog even het volgende: mijn baasje hee� een
vreselijke hobby! Hij speelt keyboard, althans: dat
denkt hij! Het is niet om aan te horen, zeker niet, als
hij daarbij gaat zingen! Ik kruip dan maar weg in één
van de verste uithoeken van mijn appartement, sla
mijn voorpootjes over mijn oren – ik kan echt wel goed
horen! – en wacht het einde der keyboard�jden af.
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Winter
Wonderland
Geschreven door Jitske

Oh die wintermaanden. Het is koud, nat, veel te donker en je gaat continue onderuit op de fiets.
Maar ik zie het als “the most wonderful time of the year”.

Heerlijk binnen zitten bij het
haardvuur, warme chocolademelk
met slagroom en kleine marshmallows,
dikke truien, kerstversiering en het beste: kerstmuziek! Niet iedereen is zo dol op dit specifieke
type muziek, maar ik kan er geen genoeg van
krijgen. Het gevoel van op een zacht kleed bij een
warm vuurtje met op de achtergrond kerstmuziek,
is een gevoel dat ik nooit meer zal vergeten.
En laten we de kerstgedachten achterwege laten,
het is altijd goed je medemens te helpen maar
rond kerst zie je dat iedereen net wat vriendelijker is dan normaal. Er zijn kerstmarkten om te
bezoeken en veel gezellige feesten om aan deel
te nemen. Uiteraard is kerst niet het enige dat
gevierd wordt, hanukkah mag natuurlijk ook niet
vergeten worden.
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Als al deze feestdagen niks voor
jou zijn en je veel liever buiten actief
bent, kan dat natuurlijk ook.
In de wintermaanden komt ijsvrij nog wel eens
regelmatig voor. Ook zie je veel schaatsbanen door
heel Nederland verspreid en met wat geluk kan er
een Elfstedentocht plaatsvinden.
Verder kun je deelnemen aan een midwinterhoornwandeling. Dit zijn wandeltochten door prachtige
gebieden onder begeleiding van midwinterhoorns,
glühwein en leuke kraampjes. Als dit allemaal niks
voor je is kun je op wintersport gaan.
Zo zie je maar weer, de wintermaanden zijn best
wel heel leuk voor ieder type mens.

•

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 Weegschaal & Ram

Schorpioen
24 oktober – 22 november

Kreeft
21 juni – 22 juli

Vis
20 februari – 20 maart

Weegschaal
24 september – 23 oktober

School: School gaat goed,
maar je bent wel bankroet.
Liefde: Bij elke date weigert de pinautomaat als je wilt betalen. Het wordt
ook wel een beetje gênant.
Sociaal: Je vrienden worden een
beetje moe van alle tikkies die je
stuurt, zoek een baantje!

School: Niet echt goed,
niet echt slecht, kan er mee door:
daar ga jij voor!
Liefde: Ooh, honey waar ben jij nou
mee bezig?
Sociaal: Jij en je beste vriend(in)
worden dit jaar nog closer.

School: School eist heel veel tijd van
jou. Hoe ga je dat combineren met je
nieuwe liefdesleven?
Liefde: Je concentratie is compleet
weg elke keer dat je wilt beginnen.
Misschien is het toch eens tijd voor
actie. Sociaal: Doe even wat liever
naar je vrienden, want je bent nu wel
heel lullig aan het doen.

School: Je kunt maar beter leren hoe je
caissière wordt, want dit wordt niks.
Liefde: Je denkt dat het wel oké gaat in
de liefde, maar straks gaat het pas echt
goed. Sociaal: Dit jaar is jouw jaar, om
helemaal jezelf te zijn. Wat maakt het

Waterman
21 januari – 19 februari

Tweeling
21 mei – 20 juni

Boogschutter
23 november – 21 december

Stier
21 april – 20 mei

School: Jouw cijfers stijgen exponentieel! Dat moet ook wel met
al die privé-aandacht. Liefde: Jij
droomt als enige leerling van bijles,
hoe zou dat nou komen. Sociaal: Jij
verwaarloost je vrienden een beetje.
Je cactussen hebben ook water

School: Je had de perfecte studie
gevonden, maar dat toekomstidee slaat
helemaal om… We duimen voor je dat
je bootje blijft drijven. Liefde: In de
vakanties ga jij helemaal los, maar is
het ooit iets blijvends? (Bindingsangst

School: Je bent vaker bij de Jumbo
dan op school aankomend jaar.
Liefde: Ben je in de Jumbo iemand
tegengekomen of ben je zo maar zo
raar aan het doen??? Sociaal: Thuis
gaat het niet altijd zo lekker, gelukkig
heb je je vrienden nog.

nodig. Zelfs die kunnen verdorren.

perspectief is volledig veranderd,
hierbij scheiden jij en je vrienden
elkaars wegens.

School: Je gaat 8’en halen dit jaar!
Minimaal 2! Of maximaal?
Liefde: Je gaat er of vol voor of je kapt
er helemaal mee. Pauzeren is geen
optie voor jou. Sociaal: Je vrienden kijken altijd heel erg tegen je op, maar
zal dit ook nog zo zijn als ze achter je
grootste geheim komen?

Leeuw
23 juli – 22 augustus

Steenbok
22 december – 20 januari

Maagd
23 augustus – 23 september

Ram
21 maart – 20 april

School: School is vervelend,
maar het gaat nog altijd beter
dan je liefdesleven. Liefde:
Driedubbel vervelend, dit wordt
niks. Sociaal: Als je weer eens
aan het huilen bent om een
jongen/meisje, zijn je vrienden

School: Voor één vak gaan je cijfers wel
een beetje dalen. Kom op, geef nou toe,
die ene docent eist ook al jouw aandacht op. Liefde: Overal om je heen zie
je potentiële kandidaten, maar op ze af
stappen durf je niet. Dat kan natuurlijk
ook niet echt. Sociaal: Er is maar één
belangrijke vraag voor jou: hoe houd je
school en privé gescheiden?

School: School is ALLES voor jou!
ALLES! Liefde: Daar heb je nu even
geen tijd voor, dat komt later wel.
Sociaal: Advies: ga op yoga, voor
de stress, maar ook voor nieuwe
contacten.

School: Die nepbriefjes met je moeders
handtekening er onder beginnen zo
langzamerhand wel een beetje op te
vallen. Misschien moet je een andere
truc bedenken. Liefde: Goede openingszinnen worden dit jaar echt jouw
ding. Sociaal: Je vrienden steunen je in
alles, maar ook in deze keuze?

er om je op te vangen.

misschien?) Sociaal: Jouw toekomst

eigenlijk toch ook allemaal nog uit.
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VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Beekdal Lyceum

•

Bernhardlaan 49

•

6824 LE Arnhem

•

026 320 98 20

•

www.beekdallyceum.nl

