JAARGANG 2 NUMMER 4

DE TIJD VAN DOEN

Vrijeschool Parkstad | jaargang 2 | nummer 4 | 2020

news line
n, nietwaar?
was het afgelopen maande
e
otj
zo
agd!). En terwijl
n
ee
t
wa
n,
ma
o
Man,
inhoop (maar ik ben gesla
pu
n
ee
t
ech
t
he
s
wa
n
ate
de VSP.
Voor de eindexamenkandid
de school weer. Zo ook op
nd
rla
de
Ne
n
va
el
de
t
n overgroo
ik thuis zat, begon voor ee
.
n, echt wel even wennen
ge
Frans een
Dat was, naar horen zeg
gekomen dat klas 7 voor
ore
ter
j
mi
is
Er
f.
tie
ga
ne
es
all
t mee
Maar natuurlijk was niet
En geef toe, wie is daar nie
n.
ke
ma
ten
ch
mo
n
ale
stripverh
opdracht had waarbij ze
opgegroeid?
gelezen maar
facts. Ik heb het nog niet
od
Fo
ere
nd
zo
bij
t
me
de
perio
Klas 8B had een geweldige
nd.
nken aan eten al in de mo
dé
t
he
bij
j
het water loopt mi
.
bij de rubriek “wie is het?”
aal heen kan
Je kunt je hersens kraken
dat je bijna nergens norm
t
fei
t
he
n
zie
Ge
n.
aa
er
we
De zomervakantie komt er
itie een aantal zomertips.
ed
ze
de
in
gaan, hebben wij
schooljaar.
Veel plezier en tot volgend
Floris Ermers (klas 10)
(Iets te positief persoon)

Wij feliciteren alle geslaagden!

We zijn blij dat we jullie weer kunnen ontmoeten!
Op dinsdag 2 juni gingen de deuren van de Vrijeschool Parkstad weer open voor de leerlingen.
Alles ziet er anders uit. De fietsenstalling kan niet gebruikt worden, overal zijn rood/witte afzetlinten
gespannen, stickers geplakt, posters opgehangen en deuren open gezet. Desinfecterende handgel
en spray staat overal waar je kijken kunt. In een rijtje, op anderhalve meter afstand, lopen leerlingen
in ganzenpas achter elkaar aan naar de klaslokalen. Die zijn anders ingericht. Er is maar een halve
klas tegelijk aanwezig. De meeste leerlingen zijn wel blij om elkaar weer te zien en live te spreken. Al
vinden sommigen het jammer dat er niet geknuffeld mag worden.
Deze eerste week staat voor de eerste drie leerjaren in het teken van ontmoeten, verhalen delen en
creatief bezig zijn met elkaar. Ook de bovenbouw heeft een aangepast lesrooster. De weken daarna is
er voor iedereen weer een combinatie van fysieke lessen op school en videolessen thuis.

Julie (9B): “Ik vind de overgang van alleen maar
thuis zitten en werken naar weer naar school gaan,
goed uitgevoerd bij ons op school. We hebben rustig
kunnen opstarten en kunnen bijpraten. Ze hebben
rekening gehouden met de leerlingen en dit op een
realistische manier uitgevoerd.”

Docent Donny: “Eindelijk werd de afstand doorbroken
en konden we elkaar weer op school ontmoeten. In
de eerste week hebben we veel verhalen met elkaar
gedeeld. Die verhalen waren een mooie
inspiratiebron om ‘tot de verbeelding sprekende’
kunstwerken te maken.”

Tess (8A): “Ik vind t supergoed hoe de docenten het
doen en ze letten er echt goed op, ook met de handgel. De creatieve opdracht was een superleuk idee
en ik hoop dat we ook uiteindelijk verder gaan met
dat onderwerp, Corona. De rellen in Amerika vind ik
ook een interessant onderwerp.”
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Anoek (klas 11): “Het was gek om iedereen weer te
zien, zonder het hebben van weinig pixels, storingen
of initialen die je vaak op het zwarte scherm vond. We
werden in goede banen geleid naar een vaste plek in
het leerpark, waar je je voornamelijk bevindt. Dat vind
ik érg wennen en je krijgt, zeker in de pauzes, alles
mee van waar anderen het over hebben. Op zich, de
tafels schoonmaken en bij het in- en uitgaan van een
lokaal je handen desinfecteren, uiteindelijk gaat dat
toch in een handomdraai. Ondanks de afstand, lijken
sommige lessen meer diepgang te hebben gekregen,
omdat we ook spreken over wat er allemaal
gaande is in de wereld. Leraren vragen: “Hoe gaat het met jullie?” Wel voel ik mij als een leerling uit de videoclip The Wall van Pink Floyd: elkaar volgen in een rechte lijn van 1,5 meter en
gescheiden zitten.
Wanneer de ramen gesloten zijn, voel ik mij als een muis uit een kudde op een muffe zolder.”

Docent Jeroen: “Het is een leuke prettige week geweest
om op deze manier op te starten. Leerlingen komen weer
in contact met elkaar en wij docenten ook. Leerlingen zijn
met veel creativiteit aan de slag gegaan om een werkstuk
te maken waar ze blij van worden of positieve energie van
krijgen. Terugkijkend, een geslaagde week en elkaar “opnieuw” ontmoeten is zeker gelukt.”

Docent Jules: “Ik vond het erg leuk om de kinderen
weer te zien. Het blijft wel erg dubbel omdat het niet
zo kan als voor de coronatijd maar het is een
enorme verbetering op het digitale lesgeven.”
Onderwijsassistent Leerpark Peter: “De opstartweek
is heel rustig verlopen. Eerst een beetje onwennig,
maar wel een fijne sfeer. Compliment voor iedereen.”
Pien (8B): “Ik vond allemaal goed geregeld en heel
duidelijk, en natuurlijk fijn om iedereen weer te zien.”
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Organiseer een Tuinfestival
Je nodigt een stuk of 3 mensen uit, legt picknickkleedjes neer in je achtertuin,
legt eten klaar en zet muziek op. Zo heb je een festival zonder festival!
Anne (8B)
Familietalentenavond
Je kiest iemand als een jury en de rest van het gezin bereidt zich voor met hun
talent. De jury bepaalt wie er heeft gewonnen. Het is wel leuk als je bijvoorbeeld een kleine prijs uitreikt, zodat iedereen ook moeite doet.
Lyvana (9B)
Bak een taart en leer dialect
Bak een kwarktaart en ‘plat lere kale.
Ronja (7A)

Pre-quarantine filmpje
Zet je foto’s en filmpjes van voor quarantaine achter elkaar en maak er een
leuk filmpje van.
Anne (8B)
Stoepkrijten
Waarschijnlijk hebben veel kinderen dat allang niet meer gedaan en het is
nog steeds even leuk als vroeger. Zolang het niet regent!
Anne (8B)
Maak een zwembad
Pop-up zwembad in de tuin (op een scouting manier)
Zet een aantal pallets rechtop in een vierkant of rechthoek. Maak vast met
spanbanden. Leg er een stevig zeil in en overheen, zodat het een kuip wordt.
Vullen met water. En zwemmen maar...
Pretpark in je achtertuin
Als je een glijbaan maakt in je tuin of iets van een trampoline naast je badje
hebt kun je zo erin springen en glijden. Dan lijkt het net of je een waterpretpark in je tuin hebt. Oh ja, en een terrasje pikken met vrienden mag ook weer.
Nienke (klas 11)
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ANNÉE DE LA BANDE DESSINÉE

OPDRACHT: Maak je eigen stripverhaal over jouw Coronatijd.
Zet er de juiste Franse woorden of zinnen bij. - Marlène (Docent Frans)
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FRANSE OPDRACHT

MA BOUTIQUE
Door Myrthe, Samuel en Roos

In klas 8 hebben de leerlingen gewerkt aan het
bedenken van een eigen winkel. Door middel
van een filmpje en brochure moesten ze hun
winkel promoten.

“Émouvant”
Adres: Rue du chat 48

fun line
JUST FOR FUN: PHOTO CHALLENGE
Step 1: Find one (or more) of your old photos when you were a baby or a toddler
Step 2: Recreate the photo exactly as it was with your siblings or parents or family
member
Step 3: Make a new photo and send the before and after photos to me.
Bianca (Docent Engels)

Vous voyez ici un sac fait maison,
fabriqué a partir de vieux jeans.
La couleur est bleu foncé et comme
vous puvez le voir, un visage est fait de
fil et de boutons. C´est un sac a
bandoeliere pratique.

8

Le prochain sac est un sac
rouge bordeaux avec un
motif rayé. Il y a aussi deux
poches sur le devant et la
aussi un visage a été fait. Le
cordon de ce sac est plus
court et le sac est également
légerement plus petit que le
précédent.

Vous voyez ici un sac gris avec des fleurs
de différentes couleurs. Ce sac est
également fait de pantalon et vous
pouvez le voir mieux ici. C´est aussi
un sac a bandouliere de taille normale,
avec un cordon de serrage.

Il s´agit d´un sac de pantalons supplémentaires et
d´autres tissus. Il est principalement gris, avec du fil rose.
Ci-dessus est une fermeture
éclair, avec laquelle vous
pouvez fermer le sac. Ce
cordon est également plus
court, mais le sac est plus
long.

C´est le dernier sac et ici
vous pouvez encore voir un
pantalon dedans. Le sac est
bleu foncé et a des fils plus
légers suspendus partout,
pour la décoration. Le cordon de ce sac est assez long
et vous pouvez facilement
l´accrocher autour de votre
épaule.
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fun line

?

Interview met.. Peter de Pan

Wie is het?

Deze foto’s zijn van medewerkers op school. Kan jij raden bij wie ze horen?

Na het laatste interview met Fabian Fruitschaal hebben we veel na zitten denken over een nieuwe
persoon die uniek genoeg is om te interviewen. Hij heeft klasse, hij heeft
culinaire smaakpupillen én is een ontzettende Disneyliefhebber. Ik heb het natuurlijk over...
Peter de pan, niet te verwarren met Peter Pan.

Hee Peter, hoe gaat het met je?

Ja best wel chill eigenlijk, ik zit tegenwoordig op panfluit les en ik word alleen nog maar gebruikt om
pannenkoeken te maken.

Ben je wel eens boos?

Ja, dan kook ik van woede!

Ben je wel eens voor de rechter verschenen?
Nee, maar wel voor het gerecht!

Merk je veel van de corona-crisis?

Ja, eigenlijk wel. Veel ondernemers zitten krab bij kas, dus ze flikkeren goedkopere ingrediënten in
de pan dan normaal. Dat voel ik dan wel echt.

Een stelling; Roerei kan gemaakt worden in een pan.
Daar ben ik het roerend mee eens!

Ben je al eens ziek geworden?

Uhmm nee, maar we zitten nu wel echt in een PANdemie hahaha!

Voel je je uniek?

Ik voelde me, toen ik bij de Ikea verkocht werd, al panders dan de rest.

Wat is je favoriete dier?
Een panter! Rawrrr!

Met welk apparaat maak jij het liefst gerechten?
Uit een oven, dat vind ik echt ovenheerlijk!

Wat is je lievelingseten?

Pizza, maar in deze tijden liever een calzone omdat je uit m’n cal-zone moet blijven!

Wat vind je het stomst?

Als er aardappelschijfjes in me gebakken worden. Ik haat die dingen, het duurt ook uren voor ze
bruin worden.
Dit was het interview van deze editie! Niet getreurd, want ook de volgende editie kan je weer smullen
van een sappig interview.

Jef (Klas 10)
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over the line of GOSSIPLINE?
DATJES
RODDELS EN WIST-JEvan Jef en Julian
•• ...Tegenwoordig zandkorrels tellen nog nuttiger is dan op school zitten?
•• ... Je niet met meer dan drie russen in een auto mag zitten? Want dan heb je vierrussen.
•• Hoe noem je iemand die over Corona liegt? Een viroloog…
•• Er een nieuw sprookje is ontstaan? ‘Zeg mondkapje waar ga je heen? Met het OV, met het OV’
•• Breaking news; Alle hamsters op de wereld zijn bij elkaar gaan komen en zijn woedend. Ze vinden de term
‘hamsteren’ anno 2020 echt niet meer kunnen.
•• ... Marina nog graag bij de Marine van Marino wil werken om de Marinadesaus voor de Marine te Marineren?
•• ... Een flatgebouw niet plat is?
•• ... Sommige Limburgers plat praten, terwijl het hier heel heuvelachtig is?
•• ... Er nu massaal de ‘Macorona’ wordt gedanst?
•• Welk spel wordt nu massaal gespeeld? De Coronisten van Wuhan!
•• ... Boa’s inmiddels een ziekte hebben opgelopen? Een soa! (ingezonden door Anoniempje)

BLACK LIVES MATTER

poetry line
Laat het even los staan; laat het gaan
Ook al is je vraag voor sterren naar de maan
Of zal je ruimte krijgen als een astronaut?
Maar je twijfelt wat is goed en wat is fout
Ik dacht het is voor even maar het gevoel is gebleven
En je kan blijven denken maar echt alles heeft een reden
Gebroken in duizend stukken maar je moet zelf de puzzel maken
Alleen op die manier kan je je eigen hart bewaken
Jef Mennen (Klas 10)
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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.

20 20
time line

Vervolg over het verhaal

PO FICTIE & IK

Bij de periode 'Fictie en ik' (klas 7A) hebben de leerlingen zelf een
verhaal uitgekozen en hierover verwerkingsopdrachten
(strip, krantenartikel, dagboekfragment, vervolgverhaal) gemaakt.
Deze leerlingen hebben het verhaal ‘No escape room’ van auteur
Annemarie Bon gekozen om uit te werken
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Leerling Klas 7

"No Escape room" :

paar uur is eindelijk de
Ik wil hier zeker in. Na een
ar als ze naar binnen
No escape room open, ma
ma weer. Hassan
gaan, herinneren ze hun trau
r weg. "Wat was
en Oscar gaan meteen wee
of ander trauma
daar binnen aan de hand, één
t Hassan. "Ja, ik
spookte in mijn hoofd", zeg
ar terug. "Misschien
merkte het ook", zegt Osc
niet naar binnen",
moeten we toch hier maar
volgens dat hem dat
zegt Oscar. Hassan zegt ver
lopen weg en gaan
helemaal niks uitmaakt. Ze
samen naar een andere
achtbaan...
Mare Beltgens 7A

Medicijn tegen trauma?

De eigenaars van de kermisattractie
‘No Escape Room’ beweren dat ze een
medicijn tegen trauma hebben ontwikkeld. Het
medicijn zou er voor zorgen dat de persoon die het
inneemt een traumatische situatie volledig vergeet.
Proefpersonen zouden zich vrijwillig hebben
opgegeven bij de attractie en een contract hebben
ondertekend waarin stond dat zij volledig zelf
verantwoordelijk waren voor alle schade die men
kon oplopen tijdens het onderzoek. Gek genoeg
werden zij hier niet voor betaald. Veel mensen
vinden het een verdachte zaak dat de eigenaars
van de ‘No Escape Room’ niets willen vertellen over
hoe ze precies te werk zijn gegaan. Men zegt zelfs
gegil te hebben gehoord rondom het kleine
vervallen gebouw. Een jongen van een jaar of
zestien vertelde dat hij samen met zijn vriend een
keer wakker is geworden op het bankje naast de
attractie zonder zich te herinneren hoe ze daar
kwamen. Het allervreemdste is nog dat het er op
lijkt dat er nog nooit iemand in het gebouwtje
binnen is geweest. Geneeskundigen vertellen dat
het onmogelijk zou moeten zijn om mensen oude
trauma’s te laten vergeten, maar dat er een
kleine mogelijkheid is dat dat bij nieuwe trauma’s
wel kan.
Er is door een groep deskundigen een onderzoek
opgestart. Zij gaan testen of het medicijn ook daadwerkelijk doet wat het zou moeten doen. Ze hebben
daar wel proefpersonen voor nodig die onlangs een
trauma hebben opgelopen. Iedereen die meedoet
aan dit onderzoek krijgt achtduizend euro. Ook is
alle schade die opgelopen kan worden tijdens het
onderzoek (mentaal en fysiek) volledig de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? U kunt zich
aanmelden op: www.fakewebsite.nl

Marit Cleiren 7A
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OPDRACHT: “Vandaag ben jij een schrijver voor het
tijdschrift Food Facts. Kijk welke vraag ik voor jou
bedacht heb en schrijf een artikel voor het blad.”
(Klas 8B)

n aantal
(Let op! We hebben er ook ee
keld)
“Fake Facts” tussen gesmok
“Wat kan er gebeuren als je beschimmeld
roggebrood eet?”
Heb jij wel eens roggebrood gegeten? Dan weet
je dat het een beetje zuurdere smaak heeft dan
brood. Het heeft ook een andere structuur dan
bijvoorbeeld tarwebrood. Maar je hebt vast
nog nooit beschimmeld roggebrood gegeten.
Want als je beschimmeld roggebrood eet, ga
je namelijk hallucineren. Dat gebeurt niet bij
ander brood, alleen roggebrood heeft dat. Als
roggebrood beschimmeld is, wordt het ‘tripperig’. Dat komt omdat roggebrood een schimmel
kan ontwikkelen die moederkoren heet. Dat is
een voorloper van lsd, een drug waarvan je gaat
hallucineren. Vergiftiging door moederkoren
kan zelfs dodelijk zijn. Daarom kun je beter geen
beschimmeld roggebrood eten.
Maarit Verjans – Buitengewoon verslaggever

“Waar komen sinaasappels oorspronkelijk
vandaan?”
Wil je het weten? Hier is het antwoord!
De sinaasappel komt oorspronkelijk uit ZuidAzië, met name Noordoost India en delen van
Burma en China (in de oude vorm: Sina), waar
ook de naam naar verwijst. In het vroeg Nieuw
Nederlands komt “appel sina” voor, in het Nieuw
Nederlands “appelsien”. Vanuit Nederland werd
vanaf de 18e eeuw de sinaasappel verspreid
over Noord-Europa.

20 20
time line

De aardbei - ook wel Fragaria genoemd behoort tot de ´rozen familie´.

Aardbeien werden ontdekt rond 1400 en 1500.
Dit gebeurde in de tijd van vele ontdekkingsreizen. De reizen duurden lang en aan boord was
het eten schaars. Eten moest lang houdbaar
zijn. In aardbeien zitten heel veel vitamine C. Het
geeft je veel energie en een gezonde weerstand.
Dat merkten de mensen toen ook. Ze namen
verschillende bakken aardbeien mee de zee op
en hadden goede hoop. Misschien zou de
honger op zee eindelijk ten einde lopen. Na een
dag op zee echter, kwamen ze erachter dat er
iets niet klopte. De aardbeien zagen er niet goed
uit en smaakten ook niet lekker.
Zoals we inmiddels nu wel weten kneuzen
aardbeien redelijk snel of raken ze beschimmeld, vooral als je ze niet koel bewaart.
De mensen realiseerden zich toen echter niet
dat ze de aardbeien per sé koud moesten bewaren, Het was al vrij snel duidelijk: de aardbei
was niet geschikt om mee aan boord te nemen.
Maar de mensen aan land vonden de smaak
verrukkelijk. En de vrucht verspreidde zich over
de hele wereld.
Roos Verheijen, Schrijfster en journaliste

“Coca Cola”
Businesspartner Frank Robinson
Robinson bedacht de naam Coca-Cola, omdat
hij de naam goed vond klinken. Daarnaast is het
een verwijzing naar de cocabladeren en
kolanoten, die deel uitmaken van de
ingrediënten. De naam deed ook de indruk
versterken dat cocaïne een hoofdbestanddeel
was.
Koen Kel, Zevenslaper

“Waarom moet je een speciaal examen
afleggen voordat je Kogelvis mag bereiden?”
Kogelvissen zijn vissen die in de Atlantische,
Indische en Grote Oceaan voorkomen. Bij gevaar maken de vissen zich bolrond door water
op te zuigen, waardoor ze groter worden dan
normaal.
De afgelopen zestig jaar mochten alleen zeer
gevorderde en ervaren chefs met een speciale
tweejarige opleiding de delicatesse bereiden.
Kogelvis is hartstikke giftig en een kleine fout in
de bereiding kan al fatale gevolgen hebben voor
de nietsvermoedende eter.
Verlamming
Maar enige voorzichtigheid is toch geboden, het
beestje is erg gevaarlijk. Bepaalde delen zoals
de eierstokken, lever en galblaas zijn oneetbaar.
Die bevatten de giftige stof Tetrodotoxine. Als
je die binnen krijgt raak je langzaam verlamd.
Eerst je mond, en dan de rest van je lichaam, en
uiteindelijk je vitale organen.
Streng examen
Sinds 1958 moeten Fuguchefs een licentie halen,
voordat ze de vis mogen bereiden. De training
duurt twee à drie jaar. Het examen bestaat uit
een geschreven test, een identificatieproef en
een
praktisch gedeelte. Slechts 35 procent van alle
examenkandidaten slaagt voor het examen.

“Wat schonk godin Athene aan de
gelijknamige stad?”
Volgens de mythe zouden Poseidon en Athene
gestreden hebben om de stad Athene.
De stad zou de naam krijgen van degene die het
nuttigste geschenk gaf. De beslissing hierover
zou door alle goden genomen worden. Poseidon
sloeg met zijn drietand op de Akropolis
waardoor een zoutwaterbron ontsprong.
Athene liet de eerste olijfboom van de
geschiedenis groeien door met haar voeten te
stampen. De overwinning werd aan Athene
toegewezen, de stad kreeg dus haar naam,
terwijl de olijfboom voor altijd werd beschouwd
als een heilige boom en het symbool van vrede
en voortvarendheid.
Joep Meens, Leeuwentemmer

Pien Haagen

Bente Sijstemans - Sinoloog
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life line

Interview met: Siske (klas 9A)

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.

Wat mag je doen?

Het interview van Jeroen (Docent Gym)
Vraag 1: Wat is het mooiste moment dat je ooit hebt
meegemaakt?
Jeroen: Aan het sterfbed van mijn vader heb ik hem
een belofte gedaan. Deze belofte ben ik nagekomen
en ook al is hij niet meer bij mij hierdoor weet ik dat
hij heel trots is. Als ik hieraan terug denk dan brengt
dat toch een fijn en prettig gevoel naar voren.
Vraag 2: Als je een tijdmachine had, die maar één
keer zou werken, naar welk punt in de toekomst of
geschiedenis zou je dan willen reizen en waarom?
Jeroen: Ik kies de toekomst. Leven de mensen echt
zoals je ziet in Star Wars films(aanrader) . Reizen met
de snelheid van het licht lijkt mij dan super tof om te
doen.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Jeroen: Mijn grootste blunder is dat ik ook als
veldspeler in de zaal de bal in mijn handen pakte.
Tegenstander kreeg hierdoor een penalty maar die
werd gelukkig gemist.
Vraag 4: met welke persoon wil je graag een dag
ruilen en waarom?
Jeroen: Ik zou heel graag met Frenkie de Jong willen
ruilen. Ik zou zo graag willen weten hoe het is om met
Messi samen te spelen.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Jeroen: Je kunt alles worden, je kunt alles zijn, het is
jouw leven en jij bent de kapitein.
Vraag 6: Wie is je favoriete artiest/kunstenaar en
waarom?
Jeroen: Tupac Shakur. Hij vertelt nog verhalen in zijn
muziek en probeert een boodschap over te brengen.
Vergelijkbare NL artiesten: Akwasi en Fresku.
Ik verander vraag 4 naar: Welk gerecht kan jij het
beste koken/bakken? En waarom zou iedereen, op de
wereld, dit moeten proeven?
Ik nomineer Carol
Ik word blij van:
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• Stuur de antwoorden PLUS een foto waar jij blij van
•

wordt naar:
m.windemuller@stichtinglvo.nl
Kies een genomineerde uit de andere klas. (Hij/
zij leest zijn/haar naam in de volgende off line). Je
mag één vraag schrappen en één nieuwe vraag
bedenken.

Het interview van Piene (klas 10B)
Vraag 1: Wat is je favoriete liedje en waarom?
Piene Bad guy, omdat het kan!
Vraag 2: Wat is jouw verborgen talent?
Piene: Ik heb geen talent
Vraag 3: Welke taal zou je het liefst willen spreken?
Piene: Antarticaans
Vraag 4: Wat wil je echt nog een keer gedaan hebben
voordat je van school gaat?
Piene: Op school slapen
Vraag 5: Wat is je levensmotto?
Piene: If you can dream it, you can do it!
Vraag 6: Waar ben je bang voor?
Piene: Lotte Hauben en spinnen
Ik verander vraag 6 in: wat is je favoriete vak op
school en waarom?
Het stokje geef ik door aan: Aafke
Ik word blij van:

Interview met: Nathan (klas 8B)

Vraag 1: Wat is het hoogtepunt van wat je hebt
meegemaakt op Vrijeschool Parkstad?
Siske: Ik denk beide kampen. Hoewel ik geen favoriet
heb.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Siske: Als ik mijn verborgen talent zou vertellen zou
het niet meer mijn verborgen talent zijn.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Siske: Te veel om op te noemen.
Vraag 4: Wat zou je doen als je nog één dag te leven
had?
Siske: Waarschijnlijk mijn favorieten dingen doen met
de mensen met wie ik het meest tijd doorbreng.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Siske: Mensen entertainen en laten lachen. :D
Vraag 6: Wat is een gepaste straf voor een docent die
zijn/haar telefoon gebruikt tijdens de les?
Siske: Hoewel het eigenlijk niet logisch is dat
docenten zich aan dezelfde regels zouden moeten
houden als ons... als straf zou je waarschijnlijk
dezelfde straf moeten geven als wat bij ons wordt
gedaan: de telefoon tot 4 uur inleveren.

Vraag 1: wanneer is voor jou de vakantie pas echt
geslaagd?
Nathan: Als ik met mijn familie heb genoten van het
mooie weer en de natuur.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Nathan: Ik ben best wel handig ( met klussen, niet
met computers)
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Nathan: Die wil je niet weten het zijn er zoal een
paar
Vraag 4: Wat zou je graag anders willen zien op
school, of wat zou je willen veranderen?
Nathan: Werkende laptops, genoeg plek voor in de
fietsenstalling en geen project Transformatie.
Vraag 5: Wie is je favoriete leraar/lerares en
waarom?
Nathan: Wat een vraag, iedereen is goed op zijn
eigen manier. Een favoriete heb ik niet.
Vraag 6: Wat vind je het leukste vak en waarom?
Nathan: Ik vind Deutsch en g
 eschiedenishele leuke
vakken, ook aardrijkskunde en kunst vind ik leuke
vakken. waarom? is spreekt je aan of niet.

Ik verander vraag 3 in: Als je een ding zou mogen
veranderen aan school wat zou je doen

Ik verander vraag 2 in: je verhuist naar een
onbewoond eiland en je mag 5 dingen meenemen,
welke zouden dat zijn?

Het stokje geef ik door
aan: Diego
Ik word blij van
koffie en mijn vrienden

Ik geeft het stokje door aan
Maryn, 8B
Ik word blij van:

topic line

Als de schapen kwispelen

Sinds een paar maanden heeft onze achtertuin plaatsgemaakt
voor een heuse boerderij. We zijn trotse eigenaren van vier
kippen, een haan en twee schapen. Het nog schorre gekraai en
de manier van schokkend bewegen van de kippen, laten me
denken aan de huidige maatschappij. Ze hebben ogen aan de
zijkant van hun kop. Om de afstanden te kunnen inschatten
moeten zij hun ‘antenne’ heen en weer bewegen, om vanuit
verschillende posities de omgeving waar te nemen. Net als wij
in deze tijd.
Dierlijke instincten krijgen de overhand. Sommigen hebben
het lef zich herder te noemen. Vermenselijkt zijn slechts de
vleermuizen die rondjes om ons huis vliegen.
Soms voel ik me net de vrouwelijke Noach. Vooral op de
momenten wanneer ze het eten volgen. De wei achter ons
huis zal naar schatting helaas niet groot genoeg zijn om een
ark te kunnen bouwen. Inmiddels zijn we allemaal een soort
drenkeling geworden.

Als haantje de voorste, zullen de schapen als eerste aan
boord zijn gaan. Hun manier van begroeten, echter, lijkt
op die van de Inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, de
Maori. Een zogeheten Hongi voer je uit door elkaars neuzen
en voorhoofden bij ontmoeting tegelijk tegen elkaar aan te
duwen. Het volk gelooft dat je gedurende deze begroeting
de ‘ha’ uitwisselt, een levensadem of ziel. Na deze begroeting
ben je niet langer een bezoeker, maar maak je deel uit van de
mensen op het land.
Ik voel mij tot op zekere hoogte verbonden met deze
tweekoppige kudde.
En ‘hahaha…’, ik ben wel toe aan wat gelach. Ik grinnik bij
het zien van de kwispelende staartjes van de schapen, als
ik ze over hun dikke vacht aai. Dan drijf ik in gedachten niet
meer weg, maar sta dan met beide benen op het, met stront
versierde, gras. Misschien hebben we allemaal wel een
kwispelend schaap nodig.
Anoek Hilt (klas 11)
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front line
In front line blikken we vooruit
naar wat je in de volgende
editie kunt verwachten.

We gaan eerst genieten van de zomervakantie! Voor tips om het deze
zomer gezellig te maken, kijk op pagina 4.
In de komende editie kun je lezen over de opstart van het nieuwe
schooljaar. Het Michaelsfeest, hoe ziet dat er uit in de anderhalve meter
samenleving? Je leest hier een verslag over de pedagogische zaterdag.
Op vrijdag 2 oktober 2020 zullen we afscheid nemen van Pauline
Tillmans. Ze gaat met pensioen. Zonder Pauline was onze school nooit
zo’n fijne school geworden!
Er zullen gelukkig wel weer interviews met leerlingen én een medewerker
van onze school zijn. De genomineerden zie je bij: LIFEline. De column
van Anoek bij TOPICline. Roddels en weetjes in over-the-line en funny
things van Julian & Jef in FUNline.

Heeft de Coronatijd jou geïnspireerd om een mooi gedicht te
schrijven? Deel het met ons en je leest het in de rubriek PoetryLine!
De eerste editie van het volgende schooljaar zullen wij voor de
kerstvakantie uitdelen.

that line
side line

Heb je kopij in de vorm van een bijdrage van iets wat je leuk
of bijzonder vond bij PERIODE, een puzzel of iets grappigs
voor FUNline, heb je een mooi gedicht geschreven voor
POETRYline of iets hilarisch meegemaakt in de klas? Wil je
blunder of weetje over een leerkracht voor OVER-THE-LINE
delen of wil je een oproep doen?
Redactieleden: Anoek (11B)
| Nienke (11B)| Floris (10A) |
Jef (10B) | Julian (10B) | Lotte
(10B) | Lyvana (9B) | Anne (8B)
| Ava (7A) | Ronja (7A)

Bianca Limpens
Sandra Vola
Marina Hollands-Windemuller
Vormgeving: Jorrik Hollands
Illustraties: Lotte (10B)

Mail het vóór maandag 2 november
2020 naar de redactie:
m.windemuller@stichtinglvo.nl

Oplage: 350 stuks

