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VAN DE

redactie

Daar zijn we weer...
...wij van De Beeker. We zijn erg blij dat we jullie
weer een mooie Beeker kunnen geven en daar is ook
hard voor gewerkt! Het begint allemaal, als je het
lokaal binnenstapt, waar de redactie vergadert en je
de kans krijgt, om een leuk stukje te veroveren, dat
je vervolgens mag schrijven. En wanneer iedereen
tevreden is met zijn/haar stukje, ga je aan de slag!
De één weet het zo uit zijn mouw te schudden en de
ander moet er eerst over brainstormen. Sommigen
schrijven het, terwijl ze in de bus zitten op weg naar
huis en weer anderen schrijven het op hun kamer.
Maar allemaal weten we jullie hopelijk toch te
amuseren met onze stukjes. Ieder redactielid doet
z’n best en iedereen heeft er plezier in. Hierdoor is
er een gezellige sfeer en proberen we door elkaar
soms een beetje hulp te geven steeds een mooie
Beeker te maken. Het is een goed team dat voor De
Beeker zorgt. En we zijn ook heel erg blij dat we twee
nieuwe leden, Steffie Dercksen en Clara Todaro,
hebben mogen verwelkomen. Hopelijk zullen zij veel

mooie bijdragen gaan schrijven. Maar niet alleen de
leerlingen die bij De Beeker zitten, zorgen hiervoor.
Want zonder meneer Uden en meneer Buijs zou het
allemaal iets lastiger worden. Zij regelen van alles en
zorgen dat alles op tijd af is.
Hopelijk genieten jullie van deze Beeker. Zeker rond
deze tijd van het jaar. Nu het koud is en je het liefst
lekker op een vrijdagavond op de bank wilt zitten,
kun je je goed vermaken met De Beeker. Of als je
natgeregend van school komt en je even wilt relaxen.
In deze Beeker wordt er natuurlijk veel met het
thema winter gedaan. Je kan een winterquiz doen,
je laten inspireren door winterrecepten, er is een
winterhoroscoop en natuurlijk de oude vertrouwde
mencave. En hiermee hebben we nog lang niet alles
genoemd!
•
Veel leesplezier.
Namens de redactie,

Fela Vermijs

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 • Clara Todaro • Helena Ketelaar
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winterquiz

Welk wintertype ben jij?

Wat doe jij als je uit school komt?
A: Je maakt warme chocolademelk en gaat met een dekentje voor de verwarming zitten.
B: Je zet gelijk een kerstmuziekje op en gaat de kerstboom decoreren.
C: Je zet het liefst de verwarming zo hoog mogelijk, zodat je in een korte broek kan rond lopen.
Wat is jouw lievelingsseizoen?
A: De winter, je hoopt zo dat het deze winter gaat sneeuwen.
B: Elk seizoen is prima, zolang er maar wat gevierd kan worden.
C: Natuurlijk de zomer, als de zon maar schijnt.
Wat is je favo winteraccessoire?
A: Sjaal, muts of handschoenen, wat jou maar uitkomt.
B: Heb je even de tijd? Kerstmuts, kersthandschoenen, kerstsjaal.
C: Het maakt niet uit, zolang je het maar warm hebt.
Wat vraag jij voor je verjaardag?
A: Het liefst wil jij een skitrip met je vrienden.
B: Een abonnement op Netflix, zodat je alle kerstfilms kan bingewatchen.
C: Nieuwe zwemkleding is altijd goed!

Types
Meeste antwoorden A: Jij bent een echte “Winter-
diehard”, de winter is jouw seizoen. Zodra het
weer kan, ga jij het liefst naar een sneeuwgebied.
Je houdt van de kou en van hoodies.
Meeste antwoorden B: Jij bent een “Holidayfreak”,
je kijkt het hele jaar al uit naar kerst en oud en
nieuw. In de zomervakantie had jij al je kerstplaylist
gemaakt en het liefst de kerstboom al opgezet.
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Meeste antwoorden C: Jij bent een
“Summer-lover”, deze periodes vallen
zwaar voor jou, de periodes vol kou, regen
en wind. Jij kan niet wachten tot het zomer
is en weer buiten kan lopen zonder jas.

Geschreven door: Eline & Lisa

Eindelijk! Het is bijna kerst. Tijd van feest, cadeaus, gezelligheid en heel veel lekkere
dingen maken. Hier zijn een aantal makkelijke kerstrecepten,
waarmee je tijdens deze leuke tijd iets lekkers kan maken.

Recept voor een mug cake
Benodigdheden:
3 eetlepels bloem
3 eetlepels suiker
1 eetlepel cacao
1 half zakje vanillesuiker
1 ei
3 eetlepels melk
een grote mok die in de magnetron mag
Bereiding:
Meng eerst de bloem, suiker, cacao en
vanillesuiker door elkaar in een grote mok.
Als dat helemaal goed is gemixt, meng dan
het ei en de melk in de mok. Meng dat allemaal samen tot een glad beslag. Als het helemaal glad is, doe je de mok met beslag voor
2,5 minuten in de magnetron (800 Watt. Als
je een hogere stand kiest, doe de mok dan
iets korter erin en als je voor minder Watt
kiest, doe je de mok met beslag iets langer
in de magnetron). Als je de mug cake uit de
magnetron gehaald hebt, kun je er nog wat
cacao of poedersuiker overheen strooien en
je hebt een hele simpele, maar lekkere mug
cake. Eet smakelijk!

Recept voor kerstkoekjes

Ook heel erg lekker en een persoonlijke aanrader: heerlijke kerstkoekjes. Hieronder zie je,
hoe je ze moet maken.
Benodigdheden:
400 gr zelfrijzend bakmeel (gebruik voor een
glutenvrije versie glutenvrij meel)
1 theelepel geraspte gember
2 eieren
150 gr roomboter
120 gr lichtbruine basterdsuiker
50 gr discodip
100 gr chocolade
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 170 graden. Rasp
de gember en meng dit samen met de boter,
suiker, eieren en meel in een kom. Kneed het
mengsel tot soepel deeg.
Bekleed de aanrecht met bakpapier en rol het
deeg uit met een deegroller. Steek met een
stervorm of een andere leuke vorm de koekjes
uit het deeg, leg de koekjes op de bakplaat en
bak in 15 minuten bruin.
Haal de koekjes uit de oven en laat ze afkoelen
voor je de koekjes versiert. Nu al heerlijk
crunchy!
Laat de chocolade au bain-marie smelten, dip
de koekjes in de chocolade en maak ze feestelijk af met gekleurde discodip of ander feestelijk decoratiestrooisel. Versier ze hoe jij wilt!
Geschreven door: Zion
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Hallo allemaal. Voor mij als hond is het
vreemd om aan mensen, in hun taal, mijn
levensverhaal te vertellen. Mijn ‘roedelleider’ Chris wil dit wel proberen want hij
kent mij ook het langst.
Mijn naam is Itou. Ik ben een Mechelse
herder van 12 jaar. Itou is een Franse naam.
Op mijn Franse documenten stond eigenlijk
‘Itou (mon bébé)’. Ik kom dus ook oorspronkelijk uit Frankrijk. Uit de buurt van
Calais.  Wat ik daar deed en waar ik precies
woonde weet ik niet zo goed meer. Maar
ik ben, toen ik jong was, mijn toenmalige
baasje kwijtgeraakt waardoor ik een zwervend bestaan had. Omdat dat in Frankrijk
niet is toegestaan werd ik opgepakt door
mensen die mij in een opvanghuis stopten

met allerlei andere dieren. Ik leefde daar
in een betonnen box waar ik maar 1 x per
dag uit mocht om mijn benen te strekken.
Na een half jaar was het de mensen nog
niet gelukt om voor mij een nieuw huis te
vinden, waardoor ik op de euthanasielijst
kwam te staan. Een hele eer!
Op dat moment kwamen er toevallig een
paar mensen op bezoek om te kijken of
er nog honden waren die nog geen nieuw

baasje hadden en misschien wel
in Nederland wilden wonen. Nou,
dat wilde ik wel, hoewel dat best
spannend leek. Ik mocht met ze
mee en emigreerde helemaal naar
Ede. Een flatwoning, 6 hoog, als
tussenopvang.
Niet ideaal maar altijd beter dan de euthanasiewoning in Calais.
Maar wel met een heel lief baasje. Zij vertroetelde mij en ging veel met me wandelen. Na een paar weken kwamen er 2 grote
mensen met hun 2 grote kinderen op bezoek
om naar mij te kijken.
Ik vond het wel spannend maar ze waren
best wel aardig ook al
roken ze naar katten.
We hebben toen ook
gewandeld en
deze mensen waren heel lief maar
ook wel een beetje streng af en toe.
Na een paar weken ging ik met mijn
‘tussenbaasje’ naar deze mensen
toe. Om daar zelf te gaan wonen. Ze
woonden in een klein dorpje , tegen de bosrand waar je heerlijk lang kon wandelen en
zelfs.....loslopen.
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Een paar dagen na mijn aankomst lag er
ook opeens sneeuw op de grond.
Nog nóóóóit gezien en gevoeld!  Maar dit
was leuk! Lekker rennen, ploegen door de
sneeuw en sneeuwballen vangen.
Ik moest nog
wel veel leren.
Daar hebben
mijn baasjes

Maar mijn grootste hobby’s zijn toch echt:
kamperen met de tent of met de camper,
lekker rauw vlees eten en chillen met mijn
grootste vriend Nutak. Hij lijkt op een echte
wolf dus samen kunnen we lekker mensen
laten schrikken
in het bos.....

wel veel werk aan gehad.
Want ik was nog een beetje
on-op-ge-voed zeiden ze.
Dat betekende ook nog wel
eens ruzie met de baasjes. Maar we leerden
elkaar nu wel goed
kennen.

Laatst heb ik een nieuw
klein mens-nichtje er bij
gekregen. Daar moet
ik wel goed op letten
hoor. Dat kind
doet zo raar. Dat
moet ik goed
beschermen.
Goed, ik ga weer
dutten. Binnenkort mag ik weer
een keer mee
met mijn baas
naar ’t Beekdal. Stiekem ballen jatten in de
gymzaal, ssssttt!
•

Nu, 10 jaar later, lijkt het allemaal alsof
de tijd is omgevlogen. Ik heb mijn baasjes
ondertussen goed opgevoed en ik heb hier
een heerlijk hondenleven. Met heel veel
hondenvrienden in de buurt waarmee ik
bijna dagelijks lekker kan spelen of gewoon
chillen.

Groeten van: itou
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Gezelschapsspellen
Het is weer bijna kerst en je ouders, oma en opa zitten waarschijnlijk te praten, terwijl jij niets
te doen hebt. Maar waarom gaan jullie niet met z’n allen iets samen doen, zodat jij niet verveeld
op de bank zit? Ik geef hier een paar leuke voorbeelden van gezelschapspellen die leuk zijn om
met de hele familie te spelen.

Pandemic

We beginnen met een spel dat heel toepasselijk is in deze periode. Pandemic is een
coöperatief spel waarin je samen een ziekte
moet bestrijden (en soms iets anders) in een
bepaald aantal beurten. Er zijn een hoop
soorten van Pandemic, ze hebben allemaal
een eigen thema en een eigen speciale twist
op het origineel, dus genoeg om uit te kiezen.
Er is ook een spin-off waarbij elk spel dat je
speelt het volgende spel beïnvloedt en ook
een verhaallijn heeft. De laatste versie heet:
“Pandemic: legacy”. Als je meer houdt van
echte tijdsdruk, raad ik “Pandemic: Rapid
Response” aan waarbij je een bepaald aantal
minuten hebt om je taken te voltooien. En
zelfs voor mensen die niet van coöperatieve
spellen houden, is er een oplossing, want bij
“Pandemic: Contagion” speel jijzelf als het
virus en probeer je zo snel mogelijk de mensheid te infecteren.

On a scale of one to T-rex

Dit spel is ook een leuk gezelschapsspel voor
mensen die slecht zijn in hints. Hierbij weet
iedereen namelijk al wat je probeert uit te
beelden, maar daar gaat het niet om. Iedereen heeft namelijk ook een kaart waarop
een getal van 1 tot 10 staat: hoe hoger het
nummer, hoe groter en uitgebreider je moet
uitbeelden wat op je kaart staat. Het doel is
om 2 personen te vinden die hetzelfde nummer op hun kaart hebben staan. Het gaat dus
niet om de kwaliteit, maar om de intensiteit
van het uitbeelden.
•
Geschreven door: Miki
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WINTER

in De Beeker!
Geschreven door: Fela

Je kunt eigenlijk aan maar één ding merken dat het
winter is en dat is als je buiten bent, je een diepe teug
adem haalt en je de koude, frisse lucht inademt die je
al een jaar niet meer hebt geproefd, doet er niet toe, of
je een wandeling maakt, naar school fietst of even het
vuilnis naar buiten brengt. Dan weet je het: de winter
komt er weer aan. Eerst worden de bomen helemaal
kaal, dan wordt het sneller donker. De behoefte om
koude limonade voor warme thee in te ruilen wordt
groter. Hier en daar verschijnen al meer lichtjes in de
tuinen. En als je in het donker naar buiten gaat, kom je
langs allemaal verlichte huiskamers waar ze of aan het
warme eten zitten, een spelletje spelen of lekker chillen
voor de televisie.

het raam al vol geplakt met gevouwen sterren. Dus maak
het een beetje gezellig met z’n allen en zorg goed voor
elkaar. En als iedereen kerst heeft gevierd en zich door
alle gezelligheid weer warm van binnen voelt , kunnen we
aan het nieuwe jaar beginnen. Je mag dit jaar weliswaar
niet zelf meer vuurwerk afsteken, toch kun je de jaarwisseling vieren. Misschien zijn de oliebollen het belangrijkst
die je alleen die nacht onbeschaamd stuk voor stuk kunt
opeten, maar oud en nieuw gaat over veel meer! Ook is
het leuk om gezellig te kunnen kletsen en een feestje te
vieren. En misschien wordt dit net zoals kerst niet hetzelfde als je gewend bent, het is en blijft een leuk feest!

Ondanks dat deze maanden de donkerste maanden van
het jaar zijn, is er veel licht en verlichting met feestjes. Na
het Sinterklaasfeest komt natuurlijk kerst. En oooh, wat is
kerst heerlijk! Het samenzijn, je mooiste pak of jurk van
de zolder kunnen halen en het heerlijkste diner van het
jaar voorgeschoteld krijgen. Helaas wordt dit een ander
soort kerst dan we gewend zijn. Maar misschien is dat wel
mooi. Kerst een keer vieren met alleen de mensen om
wie je het meeste geeft en die ook echt van jou houden.
En de voorpret van kerst kan ons niet ontnomen worden,
want doordat we allemaal meer thuis zitten, weet ik
wel bijna zeker dat er veel versiering gaat komen. Niks is
leuker dan samen kerstversiering maken. Bij mij thuis is

In de winter zijn er heel wat feestdagen, maar dat is niet
het enige, wat leuk is. Want er gaat niks boven een kop
thee kunnen drinken bij een warme kachel, de sterren
helder kunnen zien en onder je dubbele deken kunnen
slapen. Wat ik het allerleukste vind, is dat je een pak
sneeuw ziet liggen, wanneer je wakker wordt en naar
buiten kijkt. Snel doe je dan je wanten en je jas aan en
ga je naar buiten. En daar ben je dan uren, samen met je
broer(s) of zus(sen) of een vrienden. Sleeën, schaatsen,
sneeuwballengevecht, de hoogste sneeuwpop of engeltjes
maken. Geweldig! En na uren kom je weer thuis met een
rood neusje en bedekt met sneeuw. Er gaat niks boven
winterpret!
•
Geniet van de winter!
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De persoon, aan wie we in deze wintereditie van De Beeker vijf vragen willen voorleggen, is wel een heel unieke medewerker van onze school! Vrijwel iedereen, leerlingen
en docenten, heeft uiteindelijk met deze medewerker te maken, of liever gezegd: met
het eindresultaat van zijn werkzaamheden. Onopvallend, in een klein kantoor in de hoek
van het atrium, doet hij dagelijks zijn werk, vaak ook nog verscholen achter een aantal
computerschermen. Zo bescheiden als hij is, komt hij bij hoge uitzondering in dit interview even tevoorschijn. Hij neemt hier het interview-stokje over van Marjorie Specht.
Zijn naam: Jan Kempen, het brein achter de basisroosters voor elke docent en leerling.
Geschreven door: Rini Uden

U bent eigenlijk van huis uit docent
wiskunde. Volgens onze informatie heeft
u hier op het Beekdal Lyceum nooit les
gegeven. Hoe bent u dan toch als roostermaker hier terechtgekomen?
Vanaf 1977 ben ik werkzaam in het Arnhemse. Ik
ben begonnen op het Christelijk Atheneum, dat
na een fusie overging in het van Lingen College.
Aanvankelijk was ik leraar wiskunde en na ongeveer
10 jaar zijn er ook roosterwerkzaamheden bijge-

komen. Dat ging me aardig af, zodat ook andere
scholen mijn hulp inriepen. In augustus 1997 werd
ik wiskundeleraar aan het SGA. Ondertussen bleef ik
basisroosters maken. De vorige rector van het Beekdal Lyceum, Maarten Delen, was eerst rector op
het SGA. Hij heeft mij gevraagd om het basisrooster
voor het Beekdal Lyceum te maken. Aanvankelijk
zou ik alleen het basisrooster maken, maar door
omstandigheden zijn ook de Beekweek- en toetsroosters bij mijn werkzaamheden gekomen. Tot mijn
pensionering gaf ik nog les op het SGA.
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Kunt u beschrijven, hoe een gemiddelde
werkdag voor u eruitziet? Wat is voor u
de uitdaging in uw dagelijkse werk?
Dat is echt heel verschillend. Al vanaf januari ben
ik regelmatig bezig met het voorbereiden van
het maken van het basisrooster van het nieuwe
schooljaar. In de maanden juni/juli wordt het
nieuwe basisrooster gemaakt. Het begin van een
schooljaar wordt erg bepaald door het aanpassen
van de pakketten van de leerlingen. Verder zijn
er werkzaamheden die het gehele jaar doorgaan,
zoals het aanpassen van het basisrooster bij het
vervangen van een docent, het zoeken naar de
mogelijkheden van een pakketwijziging bij een
leerling. Verder gaat er tijd zitten in het maken van
het rooster van de Beekweek; dit rooster moet
zo’n 2 weken voor aanvang klaar zijn.

U maakt bij het maken van roosters
ongetwijfeld gebruik van speciale com
puterprogramma’s. Kunt u op eenvoudige
wijze uitleggen, wat uzelf, zeg maar met
de hand, nog moet toevoegen, opdat
goede roosters ontstaan?
Op het Beekdal Lyceum wordt voor het maken van
het basisrooster gewerkt met het softwarepakket
van Zermelo. Dit basisrooster wordt in Magister
gelezen. Magister heeft een onderdeel dat Masterplan heet en daarin worden de dagelijkse roosterwijzigingen gedaan. Die zijn nodig bij ziektemelding
van een docent, bij een werkweek, bij een overleg,
…..
Voor het maken van een basisrooster is het nodig
dat alle gegevens correct in het programma komen
te staan. Dat proces begint al ergens in januari.
Denk hierbij aan de pakketten van de leerlingen, de
beschikbaarheden van de docenten, de lessentabellen, vele onderwijskundige voorwaarden (wel of
geen blokuren, geen tussenuren in leerjaar 1, uren
van een vak verspreiden over de dagen,…). Nadat

al die gegevens in het programma zijn ingevoerd,
gaat het programma aan de slag. Daarna worden
elke klas en elke docent nog eens nagelopen of er
geen gekke dingen aan de hand zijn. Deze probeer
ik dan met de hand aan te pakken of ik verander
bepaalde voorwaarden in het programma en zet
de automaat nog eens aan. Dit blijf ik herhalen
tot er geen betere oplossingen meer tevoorschijn
komen.

Met zoveel leerlingen en docenten is het
haast onmogelijk, om het echt iedereen 100% naar de zin te maken met het
resultaat van uw werkzaamheden, het
(basis-)rooster. Wat maakt, dat u uw
werk leuk en interessant vindt?
Mensen die echt 100% tevreden zijn? Volgens mij
is dat in Nederland niet te realiseren. Daarom let
ik meer op mezelf; ik ben tevreden als alle lessen
gegeven kunnen worden in een daarvoor geschikt
lokaal, waarbij leerlingen in de leerjaren 1, 2 en 3
geen en de leerlingen en de leraren zo min mogelijk
tussenuren hebben en als aan zoveel mogelijk
onderwijskundige voorwaarden is voldaan. Als
de klus is geklaard, geeft me dat veel voldoening.
Puzzelen, spelletjes, sporten doe ik al bijna vanaf
mijn geboorte; iets oplossen, ergens het maximale
uithalen, dat zijn dingen die me prikkelen. Zo heb
ik ook mijn wiskundestudie ervaren.

Aan wie zou u het interviewstokje willen
doorgeven? Waarom aan deze persoon?
Op het Beekdal Lyceum werken bijzondere
mensen. Eén van deze mensen is Fred Tak. Hij is
niet alleen docent, maar wat velen wellicht niet
weten is hij ook een meer dan begenadigd schaker,
een meer dan begenadigd schrijver/dichter en ...
wie weet wat nog meer. Kijk ook eens op fredtak.nl
en verbaas je.
•
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Raden in de school
Leerlingenraad
De taak van de leerlingenraad is de leerlingen vertegenwoordigen.
Cultuurraad
De cultuurraad is een groep leerlingen die de school op een
positieve manier wil veranderen.
Sportraad
In de sportraad wordt vergaderd over allerlei zaken die in en rondom
de gymlessen spelen en hoe deze verbeterd kunnen worden.
Feco  
De Feco is de feestcommisie en die organiseert de schoolfeesten.
Regiegroep
In de regiegroep wordt over allerlei zaken gesproken die te maken
hebben met kiezen, vaardigheden, aansluiting tussen de leerjaren
en het hoger onderwijs.
MR
De MR stemt over de belangrijke beslissingen in de school.

Geschreven door:
Luca & Sophia
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Interview
Wie ben je en in welke raad zit je?

Hoi, ik ben Luca, ik ben 15 jaar oud, ik zit in 3 Havo en ik zit in de leerlingenraad.

Wat doe je in deze raad?

Onze taak in de leerlingenraad is, om de stem van de leerlingen te laten horen.
Verder houden we ons in de leerlingenraad bezig met dingen die spelen in de
school, zoals te weinig pauzeplekken, het nieuwe 40 minutenrooster, de Dag
van de Leraar, etc.

Wat is je rol binnen de raad?

Er zijn verschillende rollen binnen de leerlingenraad. Mijn rol binnen de
leerlingenraad is vicevoorzitter. Als vicevoorzitter ondersteun ik de voorzitter en word ik “opgeleid” om volgend jaar de nieuwe voorzitter te
worden.

Hoe lang zit je in de raad en waarom?

Ik zit al bijna drie jaar in de leerlingenraad. Ik ben bij de leerlingenraad gegaan, omdat ik de leerlingen wilde vertegenwoordigen en
om een verschil te maken in de school. Ook ben ik erbij gegaan,
omdat ik het leuk vind om te vergaderen en te discussiëren.  

Wat vind je het leukste aan de raad?

Het leukste aan de leerlingenraad vind ik de vergaderingen.
Het is gezellig en een heel leuke groep om mee te
werken. In de vergaderingen discussiëren we over de
onderwerpen die spelen in de school. Juist door te
vergaderen komen we op heel leuke nieuwe ideeën
om de school te verbeteren. Zelf leer ik heel veel van
mijn rol in de leerlingenraad. Door vergaderingen en
verplichtingen die ik heb, leer ik mijn vaardigheden
te ontwikkelen die ik nu ook kan inzetten in
mijn dagelijks leven.  
•

Geschreven door: Luca & Sophia
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JEUGDFOTO’S
Wat een schatjes! En zijn ze niet veranderd? Wie is wie?
Je kunt kiezen uit: mevrouw Roo, meneer Van Dam, meneer
Van Liemt, meneer Van der Graaff (de rector), meneer Mombarg.

Van links naar rechts: mevrouw Roo, meneer Van der Graaff, meneer Van Dam,
meneer Mombarg, meneer Van Liemt
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Ook deze kerst staat bij veel mensen weer een kerstboom, maar wat moet daar precies in?
Hier wat leuke kerstballen om jouw kerstboom te versieren! Veel plezier!
Geschreven door: Marin

Sostrene Grene €4,20

Sostrene Grene €1,96

Xenos €1,99

Xenos €3,99

HomeDeco €2,49

HomeDeco €21,75

Sostrene Grene €3,30

Intratuin €2,49

Boutique Deco €5,95

Sostrene Grene €2,80

Intratuin €2,29

Intratuin €2,29
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Moderubriekje
Het is bijna kerst! Daarom hier superveel leuke kerstkleding om jou een beetje te helpen!
Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

My Jewellery Mondkapje
€ 17,95

H&M Jurk € 34,99

Dr. Martens Laars € 179,99

My Jewellery Oorbellen
€ 15,95

Loavies Jurk € 29,99

Monki Sokken € 4,-
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My Jewellery Riem
€ 19,95

Monki Broek € 35,-

Felice Tas € 29,87

Geschreven door: Marin & Lisa
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WIE

woont achter deze voordeur?
Geschreven door: Miki

Deze man staat dagelijks
om 7.00 uur op zonder
een vriend(-in) naast
hem.
Hij maakt zijn ontbijt
en voert zijn vissen en
garnalen. En geeft hij
zijn bijzondere
collectie planten water.
Hij zoekt nog één van
zijn 9 nerd T-shirts uit
om aan te doen.

Daarna fietst hij naar
school en zet hij een
nummer van Tool op.

Wanneer deze 30-jarige
man rond 7.45 uur op
school komt, wordt hij
altijd gecomplimenteerd
met zijn winst in
de nationale
wetenschapsquiz.
Hij reageert er niet
heel erg op, want hij
weet dat hij eigenlijk
vals heeft gespeeld.
Wanneer hij in zijn
lokaal komt, eet hij zijn
ontbijt, praat hij met
zijn beste vriend die
ook docent is en denkt
terug aan zijn school
tijd, toen zijn droom om
piloot te worden
vervaagde door zijn
dyslexie.

Als hij dan om 8.15 uur zijn leerlingen ontvangt om
natuurkundeles te geven, denkt hij altijd aan zijn quote:
“Iedereen is heel lief, maar sommigen
doen heel vaak heel stom”.
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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
Doe je belangrijke werk,
anders begin je er
nooit aan.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Goede stress, slechte stress: soms
is er gewoon te veel stress.

Vis
20 februari – 20 maart
Je bent deze winter helemaal
on fire, je financiën zien er
tiptop uit.

Weegschaal
24 september – 23 oktober
Geef de mensen die het
meest van jou houden ook
wat liefde.

Waterman
21 januari – 19 februari
Je staat voor veel open
en je hecht je veel aan
vrienden.

Tweeling
21 mei – 20 juni
Dit zijn geen normale tijden,
stop met je verstoppen voor
dingen.

Boogschutter
23 november – 21 december
Je hebt de mogelijkheid om te
doen wat je hart het liefst wil.

Stier
21 april – 20 mei
Geef niet te veel geld uit
aan kerst.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Maak wat veranderingen in
je liefdesleven ;).

Steenbok
22 december – 20 januari
Je plicht roept, maar soms
is het fijn om even tijd voor
jezelf te nemen.

Maagd
23 augustus – 23 september
Plan datgene wat je wil gaan
doen, voordat je het doet, voor
meer overzicht.

Ram
21 maart – 20 april
Je gaat een avontuur beleven
deze kerst, veel succes.
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MENCAVE
Geschreven door: Jesper

Ja hoor, we hebben weer een gloednieuwe Mencave deze editie!
Maar zoals je misschien al is opgevallen, is de titel vernieuwd.
De Mancave, zoals deze rubriek oorspronkelijk heette, is natuurlijk niet alleen voor mannen.
Dus vanaf deze uitgave zullen we ook vrouwenfilms toevoegen aan de lijst!
Maar uiteraard blijven de actiefilms en games net zo leuk voor zowel jongens als meiden.

Films:

THE WITCHES (NU TE ZIEN):

Eén van de beste boeken van Roald Dahl is nu opnieuw te zien in de bioscoop.
Dit boek was al eens eerder verfilmd in 1990, maar nu dus opnieuw met alle
technieken van vandaag.
Dit hartverwarmende verhaal vol zwarte humor gaat over een jonge weesjongen
die bij zijn liefhebbende oma gaat wonen. Nadat de jongen en zijn grootmoeder
enkele ogenschijnlijk charmante, maar duivelse heksen ontmoeten, nemen ze
hun toevlucht in een luxe hotel aan de kust. Helaas komen ze net op het moment dat de Opperheks (Hathaway) haar handlangers undercover van over de
hele wereld heeft laten komen om daar haar demonische plannen uit te voeren.

AFTER WE COLLIDED (NU TE ZIEN):
Hardin en Tessa verwerken hun break up op hun eigen manier. Terwijl Hardin terugvalt
in slechte gewoontes, heeft Tessa nieuw zelfvertrouwen gekregen en begint ze aan haar
droomstage bij uitgeverij Vance.
Hier trekt ze ook de aandacht van haar aantrekkelijke nieuwe collega Trevor, die helemaal
haar type is Zelfs met al hun problemen en misverstanden kan Tessa niet ontkennen dat
ze zich tot hem aangetrokken voelt. Ze zou willen dat ze van haar gevoelens weg kon
lopen, maar zo makkelijk is dat niet. Ondanks al hun ups en downs zullen Hardin en Tessa
vechten om samen te zijn… zelfs als de hele wereld hen tegenwerkt.

ALL MY LIFE (NU TE ZIEN):
Jenn Carter en Sol Chau zijn een charmant en levenslustig paar dat net verloofd is. Alles lijkt hun
mee te zitten totdat Sol de diagnose krijgt dat hij leverkanker heeft en in de terminale fase zit.
Hun toekomstdromen en plannen om in de zomer te trouwen vallen in duigen. In een race tegen
de klok zetten hun familie en vrienden een crowdfundingsactie op om in twee weken tijd een
bruiloft te organiseren. Tot hun verrassing krijgen ze hartverwarmende reacties van mensen uit
de hele wereld, die met hun genereuze donaties hun steun willen betuigen. Hun band wordt
hierdoor nog sterker en ze realiseren zich dat ware liefde geen grenzen kent.
20          VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM

TWIN MIRROR: LOST ON ARRIVAL (NU VERKRIJGBAAR):
Twin Mirror is een avonturenspel waarin spelers spelen als de
onderzoeksjournalist Sam, die is teruggekeerd naar zijn geboorteplaats
Basswood, West Virginia. De omgeving is volledig interactief. Met wie
Sam spreekt, is optioneel en, afhankelijk van hoe jij het onderzoek oplost,
zijn er meerdere eindes om te ontgrendelen. Spelers navigeren tussen de
echte wereld en Sam's "Mind Palace" om aanwijzingen te ontdekken. De
innerlijke stem van Sam, de Double, kan het onderzoek helpen of schaden.

WORMS RUMBLE (NU VERKRIJGBAAR):
Een nieuwe game uit The Worms serie. In deze gloednieuwe multiplayer game
speel je intense realtimegevechten in arena’s voor 32 spelers. Speel Deathmatch
en Last worm standing en ga voor de overwinning. Alle gekke wapens die je kent
uit de Worms serie zullen een terugkeer vinden in deze nieuwe game.

Cyberpunk 2077 (NU VERKRIJGBAAR):
Deze game herken je misschien wel van onze vorige editie, maar ik kon moeilijk dit spel
niet meenemen in de lijst. De game was vlak nadat de schoolkrant gedrukt was wéér
gedelayed en kwam hij dus niet 19 november uit, maar nu 10 december. Als je het vorige
blad niet gelezen hebt, hier een kleine samenvatting van de game:
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.
Een onwikkelaar van de game heeft er al 170 uur inzitten en heeft het nog niet eens
uitgespeeld!

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 

21         

Het is bijna zover, de toetsweek komt er weer aan. De week samengevat in drie woorden:
stress, stress en nog eens stress. Dat is helemaal niet nodig, als je maar goed voorbereid
bent. En laat dat nou net zijn het onderwerp zijn, waar dit artikel over gaat. Ik heb hier
vijf heel gewone leertips, die je hopelijk de toetsweek door kunnen helpen.
Geschreven door: Steffie

1. Begin op tijd!

5. Offline  

Misschien wel de belangrijkste tip: op tijd
beginnen. Dit is natuurlijk superhandig en
slim, want op het laatste moment of een dag
van tevoren beginnen brengt veel stress met
zich mee en dit wil je natuurlijk voorkomen.

Leg je telefoon weg, zet hem op stil of het
liefst uit. Zo word je niet steeds afgeleid door
die ene persoon die weer zit te spammen in
de klassengroepsapp of die ene persoon die
zijn levensverhaal met jou deelt op Snapchat.

2. Blijf herhalen!

Dit waren de vijf tips. Je kent ze waarschijnlijk
al, maar hopelijk kunnen ze je toch een beetje
vooruithelpen. Veel succes in de toetsweek!

Denk niet “Ik begin twee weken van tevoren,
doe die dag alles en hoef er daarna niet meer
naar te kijken.” Blijf de toetsstof herhalen,
zo vaak mogelijk. Zo onthou je het ook beter!

Leuk weetje:

3. Leer geen talen achter elkaar!
Het kan best verwarrend zijn voor je hersenen
als je twee talen achter elkaar leert. Plan dus
je leerschema niet zo: Frans-Engels-wiskunde,
maar doe tussendoor een ander vak.
Een goede planning kan dus zijn: Franswiskunde-Engels.

Je hersenen onthouden dingen veel
beter als je ze 7x herhaalt!

4. Gebruik plaatjes en icoontjes
in je samenvattingen!
Hier hoef je geen tekentalent voor te zijn, je
hoeft geen cultuur te doen. Als het voor jezelf
duidelijk is, is het goed. Dit maakt het leren
ook weer een stukje leuker!
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kerst

Kerst, prachtige feestdagen! Of je houdt van het eten, de lichtjes of de cadeaus
onder de kerstboom, kerst is een feest voor iedereen en tijdens kerst merk
je ook dat er veel verschillende type mensen zijn. Hieronder zijn er een paar
beschreven. Zit jij er ook tussen?
Voorbereiding

Overdressed

Te vroeg beginnen met de kerstvoorbereidingen,
nee, dat bestaat bij zo iemand niet. September
is toch een prima tijd om te beginnen met de kerstvoorbereidingen? Fan van kerst is dit soort mensen
zeker en ze proberen gewoon al in de zomer de
kerstgedachten te krijgen. Vaak houden ze er ook
van om flink uit te pakken. Een huis vol met kerstlichtjes, kerstbomen, kerstballen, kerstslingers etc.
In de zomer hoor je al door het hele huis kerstliedjes hard uit de speakers komen. Alles voor die
kerstsfeer en des te vroeger, des te beter!

Jurken, jumpsuit of een net pak, alles om er netjes
uit te zien tijdens kerst. Zeker het kerstgala was
voor sommigen het moment om alles uit de kast
te halen en nu dat niet meer doorgaat, moeten ze
maar andere momenten zoeken om die prachtige
kerstjurk of dat chique pak aan te kunnen trekken.
Misschien een beetje overdressed tijdens het
kerstdiner met familie, maar ze kunnen wel shinen
met hun nette kerstoutfit!

Kerstlichtjes

Aan het andere eind van het spectrum heb je de
mensen die alles last minute doen. Last minute
nog effe kerstcadeautjes kopen, easy. Onderschat
ze ook niet, want als je creatief bent, lukt het nog
wel om iets moois te maken met de paar spullen
die nog in de winkel liggen. Misschien niet het
meest doordachte cadeau, maar het is kerst en het
gaat om geven en niet om nemen!

Kerst is ook een feest van lichtjes. Huizen en
straten hangen vol. Zeker wanneer het donker is,
kan dit een prachtig beeld zijn. Wie houdt er niet
van de sterachtige kerstlichtjes? En er zijn ook
mensen die ervan houden om de buitenkant van
hun huis vol te hangen. ’s Ochtends fiets je dan
langs zo’n lichtgevend huis en het doet je gelijk
denken aan kerst. Vraag me af, of de buren ook
diezelfde kerstgedachten krijgen van zo’n fel lichtgevend huis.
•

Eten

Geschreven door: Amy

Last minute

Met kerst gaat het natuurlijk ook om het heerlijke
kerstdiner. Misschien wel klassiek een kalkoen en
wat kaasfondue of een eigen kersttraditie. Eten is
niet te missen tijdens kerst en gelukkig maar voor
de eter, want dat is voor diegene het belangrijkste
tijdens kerst. Het is eindelijk de tijd van het jaar
wanneer het eten niet op kan en de tafel vol staat
met hapjes en ander lekker eten. Kerstmis is voor
zo iemand het feest van lekker eten.
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