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Thema: Worden wie je bent
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news line
Beste lezer,
wat is het weer fijn om terug te zijn! Inmiddels is het zweet dat de examens met
zich meebrachten, niet in de koude kleren gaan zitten. Hoe hebben zij de gymzaal,
die veranderde in een heuse, afgesloten stressinator, ervaren?
Hun laatste schooldag heeft ons in ieder geval allemaal vermaakt. Evenals de
Culturele avond, waar verschillende talenten, die soms onverwacht uit de hoek
kwamen, hun plek namen op het podium.
Het thema ‘worden wie je bent’ is mooi verweven in het project ‘Transformatie’
in de klassen 8. Zij hebben gekeken naar hun eigen identiteit en die van Heerlen.
Tijdens deze periode zijn zij zichzelf tegengekomen, zoals ook jij jezelf kunt
tegenkomen in de vele plaatjes die zijn geschoten. Wie herken jij eigenlijk in de
tekeningen van Lotte?
En heb jij jezelf al eens afgevraagd op welke leraar jij stiekem lijkt? Ben je ook zo
benieuwd naar alle sappige roddels die onze roddelbox zijn binnengekomen? Of
wil je meer te weten komen over Corry de kip? Blader dan snel door!
Anoek Hilt
Woordmetselaar

Gedicht
De culturele avond viel op dinsdag
2 april 2019. Het was een hele
leuke avond, vol talent en creativiteit.
Er waren spectaculaire, maar ook
emotionele optredens. Het werd
gehouden op het Grotius College en
een groot aantal ouders kwam kijken
naar de talenten van de Vrijeschool
Parkstad. Er waren diverse optredens
van dans, zang tot aan theater. In
de pauze verkochten de leerlingen
die mee gaan op reis met Global
Exploration gebak, om zo hun reis bij
elkaar te sparen. Het was een zeer
geslaagde avond waar iedereen van
genoten heeft.
Nienke 10B

Toen we klein waren,
Speelden we onze gewenste toekomst.
Mama, papa, zusje, broertje.
Droomden van groot worden.
Warme armen, die je opzocht, als je wangen
vochtig werden.
Alles was goed, een probleem? ‘Mama!’
Nu we groot worden,
Geen plannen, en wat met mijn toekomst?
Duwen de omhelzingen weg,
Laten de druppels alleen rollen.
Mijn neus? Te krom
Mijn ogen? Te bruin
Mijn benen? Te dik
Ik ben lelijk!
Ik ben dik!
Wat doe ik hier? Waarom?
Kan ik niet zoals zij, zelfverzekerd.
Toen we klein waren.
Freya (8B)
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Culturele avond

Over cultuur gesproken…
“You should know that, baby, you’re the best, Yeah more than you know”, zingen de leerlingen van
de Vrijeschool Parkstad, die samen een koor vormen, uit volle borst. Het is de afsluiting van een
spectaculaire avond waarin de jongeren de hoofdrol spelen. Zij ‘laten zichzelf zien’, zoals zo mooi in het
logo van deze middelbare school is verwoord. En hoe! Het niveau is hoog op deze vijfde culturele avond.
We worden verwelkomd door twee dames van klas 8. Zij presenteren deze avond met een programma
dat in het theater niet zou misstaan. En dat doen ze met verve. In een steeds wisselende outfit, vertellen
Jaydie en Julie wat het publiek bij de volgende act kan verwachten. Het programma is enorm divers. Van
de fragiele klanken van de harp van Myrthe tot de stoere rockband die de docenten Jules en Hendrik
samen met drummer Stan vormen. En alles wat daar tussen zit in muziekgenres. Van een zacht en
ingetogen klassieke quatre-mains en de accordeonsolo van Esra tot een indrukwekkende en krachtige
rap van Jef die door joelende fans achter in de zaal bijzonder gewaardeerd wordt.
Maar ook poëzie komt uitgebreid aan bod. De zelfgeschreven gedichten van Anoek en Freya. En zelfs
Franse dichters worden er ten gehore gebracht. Een samenwerking tussen leerlingen van klas 10 en 7. En
vergeet ook de moderne dans van Moira en Jeslin en de urban dance van Iris niet.
In een eigentijdse vertolking van sneeuwwitje, door leerlingen van de zelf opgerichte ‘dramaclub’,
bedenkt de jaloerse stiefmoeder, Roos, snode plannen om de miljoen Insta-volgers van het meisje af te
pakken. Waarna ‘hacker Mart’ met een Apple komt opdraven in plaats van de beroemde vrucht.
In de pauze wordt de catering verzorgd door de leerlingen die deze zomer op reis naar Thailand gaan
met Global Exploration. We genieten we van al het lekkers, gebakken door ouders.
In deel twee verzorgen de ‘blaze(rs) of Glory’, een samenstelling van leerlingen die een blaasinstrument
bespelen, een paar liedjes. Knap hoe dat al klinkt na een half jaar. Iedere leerling op onze school leert
dat, tijdens de muziekles.
Begeleid door jongens op drums, piano en basgitaar, brengen vier dames uit 8A een verfrissende
popmedley van allerlei nummers. Het klinkt zo vrolijk en ontwapenend dat je zin krijgt om mee te
zingen. Er volgen nog meer popnummers van bands in verschillende formaties en soloartiesten die nog
niet genoemd zijn, maar die de ouders met aandacht en bewondering laten luisteren. Zangeres Nienke
bezorgt ons wederom kippenvel met haar eigen vertolking van ‘Het duurt te lang’.
Trots zijn we op onze leerlingen, met zoveel talent op een, nog relatief, kleine school. Dat is toch wel
heel bijzonder.

Marina Hollands-Windemuller
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Waldorf 100

Samenwerking met Freie Waldorfschule Aachen
Zaterdag 30 maart mochten wij ons als school presenteren
op een regionale bijeenkomst van waldorf-pedagogische
instellingen in de prachtige Aula Carolina te Aken. Het
historische gebouw was sfeervol aangekleed door alle
deelnemende scholen en instellingen. Ook wij als Vrijeschool
Parkstad leverde hier een bijdrage aan, door middel van
tentoonstellingstafels en presentatietafels waar bezoekers
uitleg kregen, schriften konden inbinden en hun creativiteit
de vrije loop konden laten gaan met behulp van een stuk
klei.
Leerlingen, ouders en docenten hebben van 10.00 tot
18.00 uur ondersteund en uitgeholpen, waardoor deze dag
een groot succes werd. Het hoogtepunt hierbij vormde
het optreden van een aantal leerlingen van onze school.
Jef (9b) en Freya (8b) hebben een gedicht in het Duits
voorgedragen. Lysanne (9b) heeft twee nummers gezongen
en werd hierbij op de vleugel begeleid door Mart (10a).
Het was een genot om onze leerlingen aan het werk te
zien op het grote podium in de aula. Een docente van
de middenbouw van de Freie Waldorfschule Aachen
verwoordde het optreden van alle leerlingen op deze dag
als volgt: “Niet alleen tonen de leerlingen hun talenten
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vandaag, maar belangrijker nog, ze tonen hun wilskracht
en moed”. Mooier kan ik het voor onze leerlingen niet
omschrijven. Complimenten!
De dag was in vele opzichten leerzaam en inspirerend. Mooi
om te zien hoe andere vrijescholen in onze (eur)regio hun
onderwijs hebben ingericht en vorm hebben gegeven. Het
was fijn om nieuwe mensen te ontmoeten en te spreken.
Maar bovenal was het mooi om zoveel jonge mensen met
verschillende talenten, passies en achtergronden samen
te zien, ongeacht leeftijd, niveau en afkomst. Hoog op een
pilaar in de aula hing een banner met het volgende opschrift:
“Worauf ruht der Blick des Lehrers? Jeder Mensch hat
Potential und einen gesunden Kern”. Deze gedachte heb
ik mee naar huis genomen. Voldaan en trots kunnen we
terugkijken op een waardevolle dag. Dank aan alle leerlingen,
ouders en docenten die deze dag voor onze school mogelijk
hebben gemaakt, met name een speciaal bedankje voor de
organisatoren Sharon en Sascha.
Marcel Notermans (Docent)

In Aken hebben we het 100-jarig bestaan
gevierd van het vrijeschool onderwijs.
Er waren optredens en er werden
toespraken gehouden door belangrijke
mensen van de school in Aken. De
vrijescholen en peuter- kleuterscholen
hadden standjes ingericht met informatie
over hun school. En ze hadden allemaal
een optreden ingestudeerd, euritmie

stukken, toneelstukken, zang en gedichten.
Lysanne heeft gezongen en werd begeleid
door Mart op de piano. Jef en ik hebben
een gedicht voor gedragen in het Duits.
Sharon heeft het gedicht, dat Jef en Anoek
voor de koningin hadden voorgedragen,
vertaald naar het Duits. Ik heb onze school
geïntroduceerd omdat ik vloeiend Duits
spreek. Dat was best spannend, maar ik

kreeg alleen maar positieve reacties.
Ik vond het heel gaaf om eens weer op
een typische Duitse vrijeschoolsviering te
zijn, het voelde als thuis komen. Dat had ik
helemaal niet verwacht. Er hangt op een
Duitse vrijeschool een ongelofelijk aparte
sfeer, die ik erg prettig vind.
Freya (8b)
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Global Exploration

2018/2019

In juli ga ik met 29 leerlingen van de Vrijeschool, het Grotius College en het
Beroepscollege op reis, en wel naar Thailand en Cambodja. Het is een zogenaamde
wereldburgerstage, georganiseerd door Global Exploration.Van onze school gaan er 14
leerlingen mee en Hendrik en ikzelf als begeleiders.
We zijn al sinds half december bezig met de voorbereidingen. Er is een grote opening
geweest in Weert. Daar waren alle scholen bij elkaar die dit jaar naar, in totaal, 11
verschillende landen gaan. De inentingen hebben we al achter de rug en de leerlingen
zijn druk bezig geweest om de sponsorgelden bij elkaar te krijgen. Er zijn diverse
activiteiten geweest dit schooljaar, waaronder een slaapweekend, crew dag, culturele
avond en uiteindelijk een ready-to-go bijeenkomst met alle scholen die op reis gaan.
Het lijkt me een unieke ervaring om deze reis te maken en te zien hoe de mensen leven
in deze landen, hoe de kinderen daar naar school gaan en om de cultuur te proeven in
Thailand en Cambodja.

Carol (conciërge)
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Geachte lezers,
Daar ben ik weer. En dit keer niet met een
periodeverhaal, maar met mijn eigen stuk
waarin ik jullie ga meenemen naar mijn reis
met Global Exploration.
Ik ben, zoals je misschien al had
geraden: Floris. En ik ga als enige van de
schoolkrantredactie mee met een reis
van Global Exploration. Dus zal ik jullie
meenemen in mijn avontuur door Thailand
en Cambodja, de weg erna toe en uiteindelijk
ook de afsluiting. Het verslag van mijn reis zal
dan in de eerste schoolkrant van het nieuwe
schooljaar komen.
Het begon allemaal toen een paar leerlingen
van de 10e ons hun verhalen over de reis
naar Nepal kwamen vertellen en zeiden dat
je je kon aanmelden voor Global Exploration.
Dus ik legde het voor aan mijn moeder en
die dacht eerst van: “No way”. Maar nu vindt
ze het geweldig dat ik mee ga (ja, het is een
beetje een apart mens). Ook paps vindt het
een geweldig idee.
Maar dan begint het pas…
Een infoavond, inentingen en een groot
geldbedrag van 2700 euro bij elkaar
sprokkelen. Dat is inmiddels binnen. Maar ik
heb jullie nog niet eens verteld wat de hele
boel inhoudt.
Het is een zogenoemde wereldburgerstage.
Global Exploration is een stichting. In
Nederland maken ze het elk jaar weer
mogelijk dat er een paar honderd leerlingen

op stage gaan. De bestemmingen zijn per
groep anders. De ene groep gaat naar China
en de ander gaat naar Tanzania. Dit jaar ga ik
dus met nog 31 andere jongeren een tour
maken door Thailand en Cambodja.
Daar gaan we kinderen van onze leeftijd
ontmoeten en helpen op scholen om het
daar een beetje beter te maken. Wat we
verder gaan doen weet ik nog niet precies,
maar ik zal jullie meer vertellen in de
volgende krant, als mijn reis erop zit.
We zullen dit schooljaar nog een weekend
samenkomen. Ook houden we nog enkele
bijeenkomsten, tot aan de zomervakantie,
want dan gaan we vertrekken. We stappen
dan op het vliegtuig naar Thailand.
Drie weken gaan we door Thailand en
Cambodja trekken. Een aantal leerlingen van
onze school gaan mee, maar ook leerlingen
van het Grotius College en een paar van het
BCPL en het Sint-Jan College. Dus dat is een
ﬂinke groep, als iedereen mee gaat.
Ook gaan er docenten van onze school mee.
Het zijn er twee, en je kent ze beide heel
goed. Het zijn onze Hendrik en Carol. Dat is
dus zeker wel een leuk groepje.
Ik spreek jullie weer.
Floris (9A)
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Project: Transformatie

In de periode van februari t/m april, vond in de klassen 8 het project TRANSFORMATIE plaats.
Alles wat er tijdens de workshops songwriting, dance, beats maken, writing & performance en
beeldende kunst geleerd is, presenteerden de leerlingen in een afsluitende voorstelling in poppodium de
Nieuwe Nor op 13 april: ‘Transformatie – de nieuwe generatie’.
De voorstelling startte met het donkere, negatieve verleden, maar na het changement in het, bij de
workshop kunst door leerlingen gemaakte decor, werd alles kleurrijker, lichter en positiever met veel
muziek.
Leerlingen zongen zelf geschreven liedjes en maakten teksten over zichzelf en het gedroomde Heerlen.
In de workshop muziek werden beats voor de dansers gecreëerd. Zo werkten alle jongeren samen
en werd de eindshow een samenhangend geheel, met behulp van de curator. Als afsluiting van de
voorstelling, was er een feest met een DJ om het nieuwe Heerlen te vieren.

”Ik pro
be
die ik a er de pijn te
s
an hen
voorle tillen met de
met de
g.
cultuu
dans, m
r
uziek e Ik prop ze er
mee vo
n kuns
l,
t. Ik pr
mee vo
op ze e
l.”
rAnna

Mijn beleving?

Ik vond het ”awesome!”
De workshop “writing and performance” oftewel,
“schrijven en presenteren”, waar ik in zat, was een
gezellige groep. En het was ook nog eens een leuke
en ook leerzame workshop waarin we veel te weten
zijn gekomen over de transformatie die Heerlen
onderging. We hebben zélfs met buurtbewoners
gesproken, die hun ervaringen met ons deelden. Dit
was heel leuk, erg vriendelijke mensen waren dat!
Tijdens de eindvoorstelling begreep ik wel waar
het gezegde “een slechte generale is een goede
première”, vandaan komt. Het schrijven combineren
met een goede performance, zonder er vervolgens
uit te zien alsof je een carrièreswitch hebt gemaakt
tot doventolk, is namelijk nog wel een dingetje, hoor.
Zelf kom ik niet uit Heerlen, en ik woon hier ook
niet. Toch blijft transformatie over het algemeen een
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erg interessant onderwerp. En er is mij weer een
extra stukje “algemene kennis over de gemiddelde
Heerlenaar” bijgebracht.
Verder vond ik het leuk hoe de stukjes die Anna en ik
geschreven hadden en onze ervaringen als ‘Heerlen’
of ‘Heerlenaren’, verweven werden tussen de andere
performances door. Zo werden wij een soort
vertellers van de eindvoorstelling.
Mijn complimenten voor Anna ook, die zichzelf op
poëtische wijze als ‘Heerlen’ liet zien. Voor wat ik heb
meegekregen van de andere workshops, lijken deze
mij ook heel erg leuk en zijn de resultaten, naar mijn
mening, erg mooi geworden.
Zeker leuk om met de volgende achtste klassen te
herhalen! Voor mij zeker een leuke ervaring, die nog
leerzaam was ook!
Laura (8B)
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We moeten NU op, Toch?
Het betonnen trapje waar ik op zit, voelt koud
en hard. Door het gieren van adrenaline door
mijn aderen, kan ik niet meer stilzitten. Ik sta op
en draai een rondje, loop het trapje op en af, en
ga toch maar weer zitten. Ik kijk even naar mijn
tekst en vouw hem zorgvuldig op, waarna ik hem
in mijn broekzak duw. Inademen, uitademen. Rust.
Inademen, uitademen. Aahhh shit, wat was mijn
tekst ook al weer?.. Oja, dat was het. Ik haal de
tekst toch maar weer uit mijn broekzak, want als
ik hem op het podium straks ook vergeet, duurt
het veel te lang om hem weer uit mijn broekzak
te halen en uit te vouwen. Mijn klamme handen
verstrengelen zich om het papier. Rust. Inademen,
uitademen. Inademen, uitademen. Komt helemaal
goed dit. Denk ik. Toch? Shit, even hoesten. Ik sta op
en loop het trapje af. Ik probeer zo zacht mogelijk
te hoesten, maar voor mijn gevoel lijkt het alsof
er met iedere kuch een hele fanfare uit mijn strot
tevoorschijn komt.Voorzichtig ga ik weer zitten en
kijk even naar de anderen die ook zo op moeten.
Inademen, uitademen. “Wanneer moeten we op?”
Je hebt nog even. Nog heel lang. Rust. Inademen,
uitademen.Volgens mij moeten we nu op. Rustig

Puber

Nu we ouder worden,
Bekijken onszelf
Negatief? Positief?
Lopen zoekend door de straten,
Hand in hand met de onzekerheid,
met steeds dezelfde vraag:
`doe ik alles wel goed?`
We verlaten honk, ontdekken de wereld om ons
heen.
Schild tegen pijlen, pijlen gericht op mij.
Op zoek naar vastigheid, antwoorden op de
vragen.
De straatlantaarns gaan `s ochtends niet meer
uit,
Net zoals mijn gevoel: alleen
Dwalen, zoals destijds onze stad,
Zoekend naar een identiteit.
Wij puber, stad volwassen gegroeid.
Freya 8B

opstaan. Ik loop voorzichtig naar het podium.
De mensen die afkomen, loop ik tegemoet. Ik
probeer aan hun blik af te lezen of het goed ging.
Ze lachen. Inademen, uitademen. Wat is mijn tekst?
Nee fuck, WAAR is mijn tekst? Oh daar... Rustig
lopen. Niet struikelen over die kabel, Anna. Laat
de microfoon niet vallen. Wat is mijn tekst nou?!
Hee, dat is Els. Focus Anna. Inademen, uitademen.
Ik hou de microfoon zo stevig vast, alsof mijn leven
ervan afhangt. Ik schraap mijn keel en bereid me
voor op het moment dat ik moet gaan spreken.
“Het geluid van piepende banden van....” Oh shit.
Het was zingen toch? Oh nee, ik heb het verpest.
Shit! Inademen, uitademen, An. Jij kunt dit. Rust.
“Het zingen van piepende banden op ijskoud asfalt
blijft hangen in mijn stenen oren, maar als ook dit
geluid verdwijnt, word ik overgenomen door de
leegte.” Yes. Nailed it. Rustig afgaan. Niet struikelen.
Inademen, uitademen. “Hè, dat ging wel goed, toch?”
Of niet. Rust. Inademen, uitademen. “Wanneer
moeten we weer op?” “Oh, dat duurt nog even.”
“Toch?” Rust. Inademen, uitademen.
Anna 8A

LSD = Laatste SchoolDag
2019
Al vanaf klas 7 keek ik uit naar LSD, LaatsteSchoolDag. Vooral in klas 9 en 10 hebben we het er veel over
gehad. Onze plannen waren nogal wild, iets met tractors en waterballonnen… Echter, we hebben door de
stress en drukte van proefwerkweken, het voorbereiden lang laten liggen. We zijn zo’n twee weken van tevoren
begonnen met concrete plannen. Deze hebben we aan Pauline voorgelegd. En na wat aanpassingen, werd het
gelukkig goedgekeurd.
In de laatste week voor de meivakantie hebben we alle boodschappen gedaan. De hele week hebben we,
denk ik, meer tijd in winkels doorgebracht dan op school. Het leukste moment was toch zeker toen we
met ongeveer 3000 plastic bekertjes, 50 partypoppers en nog veel meer leuks, door de stad liepen en we
aangesproken werden door de politie, die toch graag het fijne wilden weten van wat wij van plan waren. We
kregen nog de tip om met scooters door de school te gaan rijden, maar dat hebben we helaas toch moeten
afslaan.
De dag voor LSD zijn we begonnen met alles klaar te zetten. De grootste uitdaging was verreweg toch wel het
neerzetten van alle plastic bekertjes. Hier hebben we ongeveer drie uur over gedaan. Drie mensen waren aan
het plaatsen en drie anderen waren steeds nieuwe emmers met water halen.
Het sumoworstelen en de Bingo, hadden ook wat voeten in aarde. Voor het sumoworstelen hebben we een
speciaal bedrijf, pakken laten leveren. Later bleek dat dit bedrijf helemaal in Helmond zat! De bingo set hebben
we met hulp van Pauline geregeld. Onze professionele bingomaster, Ben hebben we bereid gevonden om de
bingo te leiden. Dat alles ging door de omroepcentrale van de school bij de conciërge, zodat de hele school
kon meegenieten.
Op de dag zelf, zijn we vanaf zeven uur ’s ochtends ( nadat we onszelf toegang tot het schoolplein hadden
verschaft) verder gegaan met de laatste voorbereidingen.
Wij vonden het allemaal een hele gezellige dag en ik hoop jullie ook! Ik wens de volgende LSD leerlingen heel
veel plezier met het organiseren! (Eén tip: begin iets eerder met plannen maken)
Koen (klas 10)

Vrijeschool Parkstad feliciteert alle geslaagden!
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over the line of GOSSIPLINE?
Roddels en Weetjes
Er zijn weer een heleboel weetjes en roddels in de roddelbox geduwd. We hebben de leukste verzameld en
bedacht, en ook deze keer zitten er weer een heleboel sappige roddels tussen.
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fun line
Interview met….

Corrie de Kip
In de vorige editie interviewden we Bibi over haar leven als Boom. Vandaag heb ik een interview met Corry
de Kip over haar leven als stresskip. Ik sprak haar in kippenboerderij ‘Het gevulde eitje’, over van alles en
nog wat.

Wat leuk dat je toch nog even tijd kon maken voor ons! Ik hoorde dat je het heel druk had…
‘Ja klopt, ik ben namelijk een stresskip.’
Ooh wat leuk.. .en wat is dat precies?
‘Nou, hetzelfde principe als een stressbal, maar dan als kip. Boer Jan zocht iets om zijn frustratie in kwijt
te kunnen, en zo kwam hij al gauw bij mij.’
Is dat Boer Jan die Expeditie Robinson had gewonnen?
‘Ja! Kom je daar nu pas achter, uilskuiken.’
Uhm oké, maar vereist het veel aandacht?
‘‘Heel veel, ik moet echt vroeg uit de veren.’
Drink jij veel?
‘‘Red Bull vind ik heerlijk. Het schijnt dat Red Bull je vleugels geeft, en ik heb ze nu ook echt.’
’En luister je nog veel muziek?’
‘‘Ja ik ben echt een fan van De Kippenboutjes.Vroeger wilde ik zelfs rapper worden. Ik had er echt het
uiterlijk voor weet je wel, een gekke hanenkam, en doordat ik toen nog veel rookte, hing er altijd rook
boven mijn kop. Ze noemden me Chicken Hot Wing!’
‘Heb je naar het songfestival gekeken?’
‘Zekers, ik vond Duncan Laurence echt goed. Het raakte me ook, ik kreeg echt kippenvel.’
‘Jaja, en uhm sorry maar je snavel ruikt niet zo fris.’
‘Oh ja sorry mijn pepermuntjes en tik-tok’s zijn op.. maar je bent echt de eerste die het zegt, normaal
kraait er geen haan naar..’
‘Oh uhm oeps.. heb je nog veel familie?’
‘‘Nee. Ik heb wel heel veel broeders.. maar ja..’
‘Nou.. ik moet eigenlijk weer naar school, dus bedankt voor het interview.’
‘Geen dank, het was echt ﬁjn om ergens mijn ei kwijt te kunnen!.’
Wil je nog iets zeggen tegen de fans?
‘‘Wat krijg je als je kip omdraait?’
Dit was het dan weer voor deze keer. Heb jij nog iemand die we misschien kunnen interviewen? Laat het
me dan zeker even weten!
Jef Mennen
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Wie is wie?
Lotte maakte een portrettekening van 4 personen. Weet jij wie dit zijn?

Linksboven: Benthe
Rechtsboven: Lyvana
Linksonder: Mart
Rechtsonder: Bianca
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poetry line
Gefeliciteerd!
Anoek Hilt is de nieuwe jeugd stadsdichteres van Heerlen!
Vrijeschool Parkstad feliciteert Anoek!
De nieuwe stadsdichter Jan Widdershoven, zal de kersverse jeugdstadsdichteres
Anoek Hilt (16) begeleiden, voor zover dat nodig is.
Anoek Hilt maakte grote indruk bij de opening van de Basquiat-tentoonstelling,
zegt Cultuurwethouder Jordy Clemens. „Bijna iedereen, de koningin niet
uitgezonderd, was onder de indruk.Van haar kan Heerlen nog het nodige
verwachten.”
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‘Geuren en kleuren’

‘Onzeker’

Sta in het rood
En misschien staat de blauw voor de deur
Maar denk alleen maar in kleur
De waarheid die je zegt
Ja, daar zit een luchtje aan
Ruik het nu aan de geur
Heb twee bril-glazen op
Ben die leugens nu zat
Maar ik denk niet aan likeur

jij maakt mij onzeker
ik weet het zeker
je woorden die verwoorden alles wat je net verwoordde
je woorden die verwoorden het of treinen net
ontspoorden
wilde niet goedkoop scoren
dus ik kocht een duur doel
maar mijn doelen zijn weg
en daar heb ik een punt

– Jef

– Jef

‘Kleermakerszit’’
Dit is voor hen
die nog niet weten wie ik ben.
En voor ieder die het hoort
De maatschappij, die is gestoord.
Ik ben mijn kansen haast verloren
aan het verbod dat heerst op straat.
Maar laat ik je vermelden
Zonnestralen van spons
is waar het werkelijk om gaat.
Het is niet de bedoeling
onszelf alleen maar te verhangen
aan de stangen van je onwetendheid.
Want in gelijke maten, godverlaten,
kleedt de kip zonder kop
het kleed in ´t wit,
terwijl zij niet langer
haar porseleinen schubben meer bezit.
Is het toeval
te ontginnen op een
tafereel van glas?
Of schemert er door die opzichtige poort
het fundament dat ik ooit had?
Eerste en enige Narcis,
geef leven een onmisbaar raadsel
aan al dat wat aanspreekbaar is
met een terugkerend einde.
In het niets opgaan is als
moedervoeten op geboend gras.

Als schaap in de ruimte
kun je op verstikking stuiten.
Opgepropt met anderen in een stal
verlangt de volgeling naar het heelal.
Het lam raakt aan het muiten.
Maar vrees mij niet
welteverstane barbaar,
ridder van geslepen gesteente,
de kaarsen staan alleen scheef.
Het zonlicht heeft hen beroofd.
Schaduw telt kapers.
Al gaat licht voor geluid.
We blijven in het donker.
Niemand die ons hoort.
Dit is voor hen
die zich aangesproken voelen.
Dit is voor hen
Waarvan ik de namen niet eens ken
Ze staan geschreven in de graven
We zijn allemaal geschift!
En zal je het verbazen,
werkelijk niemand van ons heeft de toekomst in het zicht.
Oh grondeloze man,
jij staat tot diep in de aarde geworteld.
Aan de wereld die wij met onze leegtes vullen.
Je liet me na wat alleen jij na kan laten.
Anoek
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time line

In
vertellen leerlingen over het
periodeonderwijs in de verschillende klassen.
Periodeonderwijs vindt gedurende drie weken plaats tijdens de eerste
twee uur van de dag. Er wordt dan intensief gewerkt aan een bepaald
thema of vak. Leerlingen maken aantekeningen. Aan het eind van de
periode binden ze zelf hun verslag in: periodeschrift.
Een ‘eigen boek’ met up-to-date informatie.

201
time

Periode MENS EN MAATSCHAPPIJ (CULTUURGEBIEDEN)

Reis over de wereld en je weet dat er, naast de vele overeenkomsten, ook grote verschillen zijn tussen mensen en landen. Het verschil tussen Nederland en België is heel wat minder groot dan dat tussen Nederland en Bolivia bijvoorbeeld. Bolivia en Peru lijken
wel weer op elkaar. De Verenigde Staten van Amerika hebben meer gemeen met Canada dan met Mexico. En zo kun je nog wel
even doorgaan. Net zolang tot je de wereld in verschillende cultuurgebieden hebt onderverdeeld.
Een cultuurgebied is een gebied waarin de bewoners dezelfde dominante cultuur met elkaar delen. Dit wil zeggen dat de cultuur
niet precies hetzelfde is, maar in grote lijnen wel. Hierbij wordt vaak gekeken naar de taal, de godsdienst en voor een deel de geschiedenis van het gebied in grote lijnen. Tijdens deze periode hebben we over de hele wereld gereisd en nieuwe culturen ontdekt.
De indianen van de Amazone, de Islamitische invloeden in Spanje, de ware grootte van Afrika, invloeden van het kolonialisme in
de ex-koloniën en nog veel meer. Het was een pittig, maar een interessante periode.
Isabelle Numan (docent)

Periode VOLKENKUNDE:

De periode Volkenkunde kregen we van Bianca, onze
mentor, en een stagiaire, Veerle. Ze waren beide heel aardig
en legden, voor mijn gevoel, goed uit. Dit was overigens
ook Bianca’s laatste ‘gewone’ periode, aangezien ze de
school na de zomervakantie verlaat om bij Compass te
gaan werken.
We leerden veel over Indianen. Waar ze leefden en wat
ze deden. Ze leefden vooral in Noord Amerika, Canada
en Alaska. Ze maakten bijvoorbeeld, poppen, potten, ze
weefden en joegen natuurlijk. Verder hadden we het ook
over een soort vergadering door Europese landen. Ze
gingen Afrika verdelen. We moesten het naspelen als een
soort toneelstukje.
Ik vond deze periode heel leuk omdat we veel leerden over
geschiedenis, en dat is één van mijn favoriete vakken. Ik
vind het heel leuk om te leren over hoe wij de mensen
zijn geworden die wij nu zijn en hoe de mensen vroeger
leefden. Het was eigenlijk gewoon een super leuke periode
en ik ben blij dat we deze periode hebben gehad.
Anne 7B
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Periode Burgercultuur:
De klassen 10 hebben de periode burgercultuur
gehad. De periode werd opgedeeld in een
praktijk- en een theoriegedeelte. Drie weken voor
de meivakantie hebben we de praktijk periode
gehad en in de drie weken ná de meivakantie de
theorie periode. In het theoriegedeelte kregen de
klassen 10 een PTA-toets. Dit was een examen
van een paar jaar geleden. Dit PTA gaat ook mee
tellen voor CKV. Het is een periode over de kunst
in de burgercultuur. Het is voor de leerlingen die
het vak beeldend gekozen hebben, handig voor
de toetsen die ze nog gaan krijgen. Het is een
periode waar je van moet houden, als je het niet
interessant vindt dan is het helaas saaie stof.
Nienke 10B

019
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Periode ETSEN:

Wij van klas 9 hebben dit jaar periode etsen gehad. Het
etsen zelf is eigenlijk het laatste onderdeel van deze
kunstvorm. Er gaat een heel traject aan voorbereiding
aan vooraf. Eerst moet je een metalen plaatje schuren
en poetsen tot je er geen, of bijna geen, krasjes meer in
ziet zitten. Daarna smeer je het plaatje in met een laagje
vernis. Dat is een soort lak. Je laat het op zijn minst één
dag drogen en in de tussentijd maak je een tekening van
wat je op je etsplaat wil hebben. Dit doe je doormiddel
van arceren. Dat is tekenen met alleen maar rechte
lijnen. Anders kan je het niet graveren in je plaat.
Na veel gepriegel is de tekening klaar. Het moet namelijk
heel precies. Dan ga je hem weer tekenen, maar nu op de
etsplaat. Dit doe je met een graveerstift. Een soort pen
waarmee je de lak wegkrast en gleufjes maakt in de plaat.

De plaat leg je vervolgens in een zuur, 8 minuutjes wachten, en
dan leg je het in water. Je schrobt met potgrond en terpentine
de lak eraf zodat je tekening zichtbaar wordt. Dan maak je hem
schoon met alcohol en “verf ” je hem met inkt. Dan maak je hem
weer schoon. Je zult nu zien dat de inkt nog in de gleufjes zit.
vervolgens ga je hem printen. Dit doe je doormiddel van een
drukpers. Je legt je etsplaat op een stukje papier en legt er een nat
stuk papier op. Dan haal je het onder de drukpers door en voilà,
je ets is klaar. Sascha gaf deze periode.
Floris (9A)

UITLEG Periode ETSEN

Periode SPIJSVERTERING

Uitleg over periode etsen in klas 9
Etsen is een diepdruktechniek, die in de 14e en 15e eeuw is
ontstaan. De twee meest bekende kunstenaars die deze techniek
gebruikt hebben zijn, Albrecht Dürer en Rembrandt van Rijn.
Tijdens de periode etsen krijgen de leerlingen inzicht in deze
oude werkwijze.
Leerlingen leren hoe ze een zinkplaat moeten vijlen, schuren,
polijsten en vernissen om deze vervolgens als etsplaat te kunnen
gebruiken. Ook leren zij hoe een tekening met potlood gearceerd
moet worden en hoe men deze op een etsplaat kan overbrengen.
Verder ervaren zij hoe men met een kraspen op een geverniste
etsplaat kan arceren. De resterende stappen zijn o.a. het etsen in
het zuurbad, het inkten en afslaan van je etsplaat en natuurlijk
het afdrukken op vochtig etspapier met de etspers.
Sascha Bogner (docent handvaardigheid)
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life line
In de rubriek life line worden
leerlingen en docenten genomineerd
om deel te nemen aan een interview.

Zie jij je naam onder één van de interviews staan?
Dan ben jij de genomineerde voor de volgende schoolkrant.
Tekening Ischa

Wat mag je doen:
• Stuur de antwoorden PLUS een foto waar jij blij van
•

wordt naar:
m.windemuller@stichtinglvo.nl
Je mag voor de volgende genomineerde (je kiest een
leerling uit de andere klas, hij/zij leest zijn/haar naam
in de volgende off line) één vraag schrappen en één
nieuwe vraag bedenken (een pittige vraag, maar wel
eentje die je zelf ook zou beantwoorden).
Interview met: Eveline

(7B)

Vraag 1: wanneer is voor jou de vakantie pas echt
geslaagd?
Eveline: als het gezellig is.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Eveline: dat ik met mijn tong mijn neus kan aanraken
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Eveline: dat ik met mijn rokje bleef hangen
Vraag 4: welk seizoen vind je het ﬁjnst?
Eveline: zomer, omdat ik dan jarig ben.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Eveline: no pain, no game.
Vraag 6: Hoe vind je het op school tot nu toe?
Eveline: leuk, grappig en gezellig vooral.
Ik verander vraag 6 in:
6 in wat vind je het leukste vak en waarom?
Het stokje geef ik door aan: Beer (7A)
Ik word blij van: zie foto
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Het interview van Sascha (Docent handvaardigheid)
Vraag 1: waar droomde je als kind van?
Sascha: Als basisschoolkind wilde ik al iets met kunst doen. Ik
droomde ervan een zeer goede en beroemde kunstschilder te
worden.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Sascha: slagwerk spelen. Ik speelde vroeger in een Big Band, een
Rockband en zelfs in een Gothic Band slagwerk en percussie.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit
Sascha: Het waren al zo veel; te moeilijk om eentje te kiezen.
Vraag 4: wat zou jij niet willen weten van je colega’s?
Sascha: Ben veel te nieuwsgierig om iets niet te willen weten.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Sascha: Mijn levensmotto is: „Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein
Versuchen“ (Meister Yoda)
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet
hij/zij dan zeker van jou weten?
Sascha: Dat ik me zelf niet zo serieus neem. Dan begrijpen
mensen mijn humor ook beter.
Ik verander vraag 4 in: Met welke persoon wil je graag voor
een dag ruilen en waarom?
Het stokje geef ik door aan Hendrik.
Ik word blij van: Mijn dochter! redactie: zie foto

Het interview van Anne (klas 9A)

Interview met: Koen (klas 8B)

Vraag 1: wat is je favoriete kledings-item?
Anne: mijn Martens
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Anne: Ik kan mijn telefoon duizend keer laten vallen en gaat niet kapot
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Anne: ik doe altijd gewoon alsof het niet gebeurd is
Vraag 4: Wat wil je echt nog een keer gedaan hebben
voordat je van school gaat?
Anne: Op het schoolplein kamperen
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Anne: Eet je groenten
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet hij/
zij dan zeker van jou weten?
Anne: Dat ik slecht ben in advies geven
Ik verander vraag 1 in:
wat is je favoriete liedje en waarom
Het stokje geef ik door aan:
Lotte
Ik word blij van reizen (zie
foto)

Vraag 1: Wat is het allergekste dat je ooit hebt gedaan?
Koen: ik denk paragliden ofzo
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Koen: is nog verborgen denk ik.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Koen: iedere dag weer een andere.
Vraag 4: wat zou jij niet willen weten van je mentor?
Koen: hoeveel exen hij heeft.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Koen: het boeit niet wat je doet want op een dag gaan we toch
allemaal dood
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet hij/
zij dan zeker van jou weten?
Koen: dat ik niet helemaal 100% ben.
Ik verander vraag 6 in:Wat is een gepaste straf voor een docent
hij/zij zijn/haar telefoon
gebruikt in de les?
Het stokje geef ik door aan:
Simone
Ik word blij van: zie foto

topic line
‘t Glazen muiltje - Worden wie je bent
Worden wie je bent, is het terugvinden van je schoenen
waarmee je door het bal kan paraderen, zonder je te moeten
forceren. Om te voorkomen dat er hielen worden afgesneden
of kromme tenen worden gebroken, is het van belang je eigen
maat te vinden.
Assepoester had het muiltje dan wel nodig om te bewijzen wie
ze was. Maar diep van binnen heeft ze het al die tijd geweten.
Glas is breekbaar. Jouw identiteit kan gebroken worden. Maar
je moet weten dat het er altijd in heeft gezeten. Als een
schatkist-ijsje waarbij het kind zich voornamelijk verheugt op
de verrassing en daarom met grote gulzigheid het ijs naar
binnen werkt. En vervolgens achterblijft met een zogenaamde
‘brainfreeze’, maar zich in het hart meer dan warm voelt.

Worden wie je bent, is als het vinden van de tweede sok van
het paar. Deze hoeven niet de dezelfde kleuren of patronen te
hebben, maar op een bepaalde manier passen ze perfect om
jouw zoekende voeten, die de grond blijkbaar nog niet helemaal
hebben geraakt.
Zoals het zijn van water, dat zich in elke situatie kan
terug veranderen in zijn oorspronkelijke vorm en
voorgeprogrammeerde zaadjes voeding geeft. De bloem heeft
zich in je verscholen. En evenals bij Rupsje nooit genoeg is
de transformatie die je doormaakt bekend. Echter staan ‘de
hoe’ en ‘het wanneer’ niet helemaal vast, waarop je trots kunt
vermelden: ‘Dit is wie ik behoor te zijn. Dit ben ik!’
Anoek Hilt
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front line
In front line
blikken we
vooruit naar
wat je in de
volgende
editie kunt
verwachten.

Eerst hebben we een lange en welverdiende zomer vakantie. Na de vakantie gaan
we in de eerste editie van het nieuwe schooljaar natuurlijk schrijven over de eerste schooldag.

We verwachten een uitgebreid verslag van Floris, Carol en Hendrik en hun reis deze zomer met
Global Exploration.
Uiteraard gaan we weer verslaggevers sturen naar het Michaelsfeest en tal van andere activiteiten.

Er zijn weer interviews met leerlingen én een docent van onze school. De genomineerden
zie je bij: life line. De column van Anoek bij topic line. Illustraties en tekeningen van Lotte. Roddels
en weetjes in over-the-line en funny things van Julian & Jef in fun line.

Voor de nieuwe rubriek Poetry Line mag je een gedicht insturen dat je graag in de schoolkrant wil
delen.
De eerste editie van de OFFline schoolkrant van komend schooljaar zullen wij uitdelen
voor de kerstvakantie.

that line
side line

Wil jij een bijdrage leveren aan de volgende Ofﬂine? vertel ons
wat je leuk of bijzonder vond bij een Periode, voor time
line, een puzzel, of iets grappigs voor fun line, heb je een
mooi gedicht geschreven of iets hilarisch meegemaakt in de
klas? Wil je de blunder van een leerkracht delen in over the
Redactieleden: Anoek (10B) /
Nienke (10B) / Floris (9A) / Jef (9B)
/ Julian ((9B) / Lotte (9B) / Anne (7B)

line of wil je een oproep doen?
Mail het vóór vrijdag 4 oktober
naar de redactie:
m.windemuller@stichtinglvo.nl

Bianca Limpens
Jeanny Debets
Marieke Krill
Marina Hollands-Windemuller

illustraties: lotte (9B)
Oplage: 300

