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Jeff maakte speciaal voor deze
Quarantaine Editie een Podcast

LUISTER HIER:

Bekijk hier het filmpje dat de docenten maakten voor de
leerlingen:

Hi My Name is Erik and I have a sugar
addiction.
It started when I was young I always needed
sugar and like other
parents wherever I went I got it from my
parents or other people.
Candy cookies and everything with sugar in
it. The problem is now it’s the only thing I eat.
But the weird thing is I don’t get fat just my
teeth get bad the weird thing is I get thinner
and thinner I can even touch my bones. So
I’m looking for help. Someone that can help
me get rid of this problem.

Assignment: Pick two (or three if
motivated) of these pictures. Let your
creativity flow and write down the things
asked in the slides.
This is Mr. Tumbson. Mr Tumbson is an
adventurous cat. This year he went to space
as you can see. Normally cats would wait at
home for their owner and eat or sleep all day
long but that’s not Mr. Tumbsons thing. He
has been for seven days in space now, and
we arranged an interview with him especially
for you with one of our space interviewers
named Bob. So there we go:
Bob: So Mr. Tumbson, how did you get the
idea to go to space?
Mr. Tumbson: Well, I’m an adventurer, and
while my owners where watching a program
about astronauts a few weeks ago, it seemed
to me a nice life experience to. So I did it, and
so far I don’t regret it as you can see.
Bob: Very well… but many people on the
planet were concerned about you because on
the photo you posted on Instagram of yourself, you looked terrified. Were you?
Mr. Tumbson: Of course not! I’m the bravest
cat people have ever seen. I just really needed to go peeing. The toilets here are terrible
by the way.
Bob: (Bob is giggling) ok, so last question.
What did you learned in the time that you
were here?
Mr. Tumbson: That it is unbelievable that a
dog came here first!
Bob: well Mr. Tumbson, this was the interview. I hoped you enjoyed it ‘’Mr. Tumbson: I
sure did” and we see you in a few days back
on earth!
Mr. Tumbson: Yes-yes-yes, ok I really need to
go peeing again so bye byeee see you soon!

BE HAPPY

Bekijk hier het corona filmpje van Sharon:

When Will My Life Begin
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CHALLENGES
My favorite serie is “Tiempos de Guerra”
that’s Spanish for “Times of War” in English
they have called the serie “Morocco: love in
times of war”. The serie tells the story of the
women and nurses during the Rif War back in
the 1920’s. Where spain defended Morocco
from the Berber tribes of Rif. On the right
photo you see four women, on the far left
one is wearing a pink dress, that is Julia, she
came to morocco against the wishes of her
parents to find her fiancée and brother who
were fighting in the war. But then she was
told there that her fiancé was an MIA
(missing in action) and everyone thought that
he was dead. Her life became a mess but she
stayed to help other soldiers. I like the series
because it is about history and because it is a
Spanish serie.

I’m writing about my dog who is lovely and
also kind of a monster if you see the pictures
you’ll understand the monster part.
She’s the best. She’s 4 years old and weighs
73 kilograms (jeezzz). I’m writing about her because she is like a sister to me and also a best
friend. her name is dana ( I picked that name,
I still think it’s awesome.) I love her so much
because she gives out THE BEST HUGS. I mean
you know that feeling were u just wanna hug
someone so hard they’ll be flat. Well with dana
you can!! When I sit on my ‘knees and she sits
next to me she’s just as big. Whenever we hug
I just lay on her. She doesn’t mind. She even
huggs back she sometimes lays on me
(so that I’m flat) or she’ll just put her head on
mine or on my shoulder. Also u can play so
nice with her. We usually wrestle its really nice
she’s very strong but doesn’t know that so I
always beat her.
There’s one more thing that proves she’s the
best. However I feel... she notices! If I’m bored
she comes up to me to play when I’m sad we’ll
hug and when I’m already happy we just act
crazy together even though she’s a dog she
does that very well.

The lion king
This film is about a little lion Simba wants to
become king of the animal kingdom like his
father. One day Simba gets in trouble. His
father is going to save him, but he will not
survive. The slender lion tells Simba that it was
his fault and that he had to leave. He does
that too.
In the jungle he makes 2 friends and lives
happily there. One day his old girlfriend came
to bring him back because the evil lion had
destroyed everything in the empire with his
henchmen the hyenas.
She struggles to convince him. Once arrived
he entered the fight and won. And thats how
the animal kingdom was saved.

I love that dana with all my heart and I will
never stop cuddling her eventhough I’m allergic to dogs ( yeah that really sucks) she’s my
favorite person and I will never let her go.
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De laatste keren...

FRANSE WEEK CHALLENGE

Docent Petra vroeg de leerlingen
om een foto te maken van iets typisch Frans

Nog precies drie maanden en dan sluit ik als teamleider de schooldeuren achter me. Ik ga er niet vanuit dat
dit mijn laatste keer op school zal zijn, want als we in rustiger vaarwater gekomen zijn, dan heb ik nog wel zin
in een spetterend afscheidsfeest.
Maar het werk dat ik de afgelopen zes jaar heb mogen doen is op 10 juli echt afgerond.
Zo’n laatste schooljaar kenmerkt zich door vele “ laatste keren”.
Tijdens de opening van dit schooljaar was ik me er erg van bewust dat dit de laatste keer was, maar in de
loop van dit vreemde schooljaar waren er hele andere zaken die de aandacht vroegen.
Mijn optimistische verwachting dat ik na de kerstvakantie stapjes terug kon doen, kwam geheel niet uit.
We moesten allemaal vreselijk ons best doen om dit schooljaar goed door te komen, veel zieken, veel uitval
en veel onverwachte uitdagingen.
En toen zaten we ineens allemaal thuis en de problemen die we hadden kregen een andere kleur, docenten
vonden heel snel een andere werkmodus, een school leiden vroeg ineens om hele andere vaardigheden.
Maar door dit alles heen speelde voor mij nog een andere vraag: er stonden 50 leerlingen te wachten die
graag in schooljaar 2020-2021 naar Vrijeschool Parkstad willen komen.
De kennismakingsgesprekken wilden we aanvankelijk niet door laten gaan, we zitten al zoveel voor de schermen, had dit wel een meerwaarde en meer van dit soort vragen bespraken we.
Ik vond het fijn dat het juist de docenten waren die er op aan drongen om de gesprekken wel online te doen.
Niet alleen maar om dat het een traditie van onze school is, maar ook omdat het de nieuwe leerlingen toch
in staat stelt om zich op geheel eigen wijze te presenteren.
En zo kwam het dat we deze week, tussen 6 en 10 april met alle docenten, in tweetallen, 50 gesprekken
ingeroosterd hebben. Een prachtige prestatie van dit team.
En al na één gesprek wist ik weer waarom we dit doen en waarom het zo belangrijk is om dit in stand te
houden.
Leerlingen blijken zich, ondanks het scherm, prima te kunnen presenteren aan ons. Ouders zitten dichtbij,
omhullen de kinderen, die toch vaak wat nerveus zijn, maar de kinderen die ik gesproken heb, hadden zich
heel goed voorbereid.
En de ontroering die ik kende uit de vele kennismakingsgesprekken die achter me liggen, die ontroering was
er nu meteen weer. De puurheid en de onbevangenheid van deze jonge mensen die allemaal zeggen: ik kan
op deze school zijn wie ik ben, ontroert me steeds weer en maakt me trots op deze school.
Dit eerste gesprek, geflankeerd door prachtige biografische verhalen van de ouders, is , voor de meeste kinderen, het begin van de schoolloopbaan op Vrijeschool Parkstad.
Een eerste begin, waarvan ik ook wil dat het echt is, eerlijk en spontaan. Dan kan het gebeuren dat tijdens
het gesprek het kind zegt dat het viool speelt en onvoorbereid een prachtig stukje voor ons speelt. Echt en
eerlijk. Mogen zijn wie je bent en wil worden……
Er zijn weer twee klassen die onze school komen verrijken, 50 leerlingen die hun weg gaan zoeken binnen
deze school. Ieder pad is uniek; hobbels, kuilen, hindernissen, teleurstellingen, alles zullen deze kinderen tegenkomen de komende jaren. We willen ze zo begeleiden dat ze hun weg in deze wereld kunnen vinden, een
wereld die snel veranderd is en om nieuwe vaardigheden, nieuwe inzichten vraagt. Prachtig om een school
te zijn die leerlingen hierin wil begeleiden.
Ik mag het vanaf augustus vanaf een afstandje volgen,
voor het eerst niet meer eindverantwoordelijk.
Fijn, maar ook onwerkelijk, nu nog wel.
Gelukkig mag ik morgen nog twee gesprekken doen,
ik ga er extra van genieten.

Pauline Tillmans
Nog even teamleider Vrijeschool Parkstad.
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over the line of GOSSIPLINE?
Wist je dat......

Project Transformatie gaat digitaal
In verband met de Coronacrisis kan de eindvoorstelling van de klassen 8 op 12 mei niet
doorgaan. Deze wordt verplaatst naar dinsdag 29 september 2020 in het Parkstad Limburg
Theater. Hopelijk kan het dan wel. We houden jullie op de hoogte.
Aangezien 3 van de 6 weken workshops een andere invulling hebben gekregen, namelijk digitaal
en meer individueel, zal ook de eindvoorstelling een iets andere opzet hebben.
In de eindvoorstelling laten we namelijk zien wat er tijdens de workshops geleerd is en vertellen
de leerlingen hun verhaal over hun eigen transformatie en die van Heerlen.
Een transformatie heeft er weldegelijk plaatsgevonden! Transformatie is in ons allemaal
gaande. Iedereen is geraakt door de crisis. Leerlingen kregen online lessen. In Heerlen
ontstonden er allerlei burgerinitiatieven om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd.
Een paar resultaten van de online workshops:

14 weetjes van Bianca

▶▶ Sommige leerlingen heel goed zijn in snel uit bed komen en doen alsof
ze al uren wakker zijn (Lees: corona videogesprek)
▶▶ Er docenten zijn met leuke meubels (Lees: corona video gesprek)
▶▶ Je ook gewoon vanuit bed je online aanwezigheid kunt aangeven met
slechts 1 klikje.

Het filmpje van Dance kun je hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=A4hFGsqdWWk

▶▶ De digitale weekroosters zo lang zijn dat ze meer op maandroosters

Het instructiefilmpje van Beats kun je hier bekijken:
• Let ‘n beatje op elkaar 1 (https://www.youtube.com/watch?v=Wyj9_MoVWTA)
• Let ‘n beatje op elkaar 2. (https://www.youtube.com/watch?v=fCoWNNANysw)

▶▶ Er leerlingen zijn die school missen, maar dat niet durven toegeven.

Wenskaarten van workshop beeldend:

▶▶ Er docenten zijn die school missen en dat durven toegeven maar er niks

lijken

mee kunnen.
▶▶ Er hier en daar al een muisarmpje begint te piepen.
▶▶ De joggingbroek de jeansbroek heeft verjaagd als meest gedragen kledingstuk.
▶▶ Je tijdens een gezamenlijk videogesprek best even je nagels kunt lakken
en doen alsof je naar de docent luistert.
▶▶ We niet zeker weten of docenten van boven kleren en van beneden
misschien een pyjama aanhebben als ze videobellen.
▶▶ We het bovenstaande helemaal niet willen weten
▶▶ Je nu heel goed kunt ontdekken of je eigen ouders vroeger wel hebben
opgelet in de schoollessen.
▶▶ Je fiets nu staat te roesten in de schuur, zeg er eens iets liefs tegen.
▶▶ Je ook digitaal te laat kunt komen in de les maar geen telaatbriefje

Anika

8

hoeft te halen.

Lars

9

Vrijeschool Parkstad | jaargang 2 | nummer 3 | 2020

QUARANTAINE TIPS
Doe de doggy challenge (gaat alleen als je een hond hebt)
Stappenplan:
Neem een stevige snee brood, of rooster de snee
Zoek of roep je hond
Maak uitsparingen in de boterham ter hoogte van de ogen en de snuit
Zet de snee vast op de snuit (bij heel kleine hondjes kun je de hele kop erdoor steken)
Maak een foto en stuur naar de redactie

Daar zaten we dan opeens thuis. Het lijkt af en toe nog steeds alsof we in een film
zitten. Het is de afgelopen weken prachtig weer, en als ik dan thuis aan het werk ben,
voelt dat heel vreemd.
De ijscoman zou de afgelopen weken weer bijna dagelijks aan de poort zijn gekomen
om zijn ijsjes te verkopen aan ons.Soms vind ik het nog moeilijk om een goed ritme te
vinden. Ik vind het dan ook heel vreemd om ’s ochtends de deur niet uit te hoeven om
naar school te komen. Dus loop ik tegen 8.30 uur de trap op naar mijn werkkamer,
maak de laptop aan en check mijn mail of start met een videomeeting of videoles.
Vaak kan ik ongestoord werken tot de middag, met een koffiepauze tussendoor, waarbij ik even met de kinderen speel of een boterham voor ze smeer.
De lunch is wat langer dan op school, heerlijk om samen te eten en te kletsen.
Vaak gaat mijn dochter na de lunch mee naar de werkkamer. Zij kan dan haar huiswerk maken en ik kan haar helpen als dat nodig
Het blijft vreemd, alleen contact via een scherm. Toch vond ik de eerste videomeeting
met de examenleerlingen heerlijk. Fijn om elkaar even te zien en te horen! Ik hoop
dan ook dat we elkaar weer snel zien in een offline-modus op school.

Groetjes,
Janine

Ik in quarantaine
Ik hou me eigenlijk vooral bezig
met huiswerk thuis. Het is niet
perse dat ik bergen met
huiswerk heb liggen, maar er
zijn nog een paar dingetjes die ik
moet afmaken. Verder bel ik ook
nog regelmatig met vriendinnen,
of spreek ik met ze af later op
de dag. Thuis zelf is ook genoeg
te doen, dus ik help met wat
extra klusjes als dat nodig is,
zoals bijvoorbeeld koken.

llja
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Ik deze tijd van Corona werk
ik veel, ik werk namelijk in een
supermarkt waar gewoon
doorgewerkt moet worden. Het
is daar erg druk waardoor we
veel moeten doen, hierdoor werk
ik dus zo veel maar verdien ik er
wel goed geld mee.
Ik probeer elke dag huiswerk
te maken zodat ik mijn diploma
hopelijk ga halen. Voor de rest
doe ik niet veel en kijk ik vooral
Netflix hahaa.

Groetjes
Amber Monseweije

Tijdens de quarantaine doe ik nou
niet bepaald veel. Ik wandel met
de honden en kijk veel Netflix.
Leren stel ik meestal uit dus dat
wordt steeds last minute work.
Mijn motivatie voor huiswerk en
zo is dan ook wel ver te zoeken.
Als ik me verveel ga ik wel wat
eten of naar mijn zus.
Veel andere dingen doe ik niet
echt, behalve wat contact houden
via social media.

Anne (klas 11)
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Quarantaine Snacks
Smoothiebol

QUARANTAPPELFLAPPEN

Ingrediënten
- 150 gram bevroren mango (diepvriesfruit)
- 150 ml melk (of een melkvervanger)
- 3 eetlepels magere yoghurt
- 1 eetlepel lijnzaad (optie)
- Lepeltje honing
- Banaan

Ingrediënten:
- pak bladerdeeg met roomboter
- 1 ei (alleen het eigeel)
- 2 appels
- handje rozijnen
- 1 theelepel kaneelpoeder
- 2 eetlepels suiker

Bereidingswijze:
Mix alles in de blender en doe het in een kom.
Maak het glad met een lepel en snijd de banaan
in schijfjes.
Decoreer je smoothiebol met de banaan en
eventueel met lijnzaad.
Geniet ervan!

Bereidingswijze:
Verwarm de over voor: elektrische oven: 220 °C,
Heteluchtoven: 210 °C, Gasoven:stand 5-6

van Nienke

van Bianca

Courgette uit de oven

Gezond havermout ontbijt

Ingrediënten:
- 1 courgette
- 1 ui
- vega spekjes
- kaas
- (champignons)

Ingrediënten
- 5 eetlepels havermout
- 2 eetlepels lijnzaad
- 1 banaan
- 1 theelepel cacao
- 100 milliliter melk (of een melkvervanger)
- 50 milliliter water
- Een theelepel pindakaas

van Wilma

Bereidingswijze:
Courgette uithollen.
Het courgettevruchtvlees bakken met uitjes,
vega spekjes, eventueel champignons.
Kaas erover en in de oven. (Zit in cakevorm omdat er vocht uitloopt van de courgette)

Meng alles nog eens en snijd de andere helft
van de banaan in schijfjes.
Decoreer je havermout met de banaan en doe
nog een beetje lijnzaad op de top en wat pindakaas. Smullen maar!

Vul het bladerdeeg in het midden met ongeveer
een eetlepel van de appel met rozijnen en vouw
deze dicht.

Creamfresh witlove
van Nienke

Ingrediënten:
- 1 pakje crème fraîche
- 1 witlof
- Peper
- Zout

Zet ze 15 minuten in de oven
en dan zijn ze klaar.

Voeg daar je havermout aan toe en mix dit met
je andere droge producten (lijnzaad, cacao,
havermout).

Zet het 2 min in de magnetron op 800 watt. (of
gewoon in een pannetje)

Schil de appel en snij in blokjes van ongeveer 1
cm. Doe de blokjes appel samen met de
rozijnen in een kom en doe hier 1 theelepel
kaneel en 2 eetlepels suiker bij.

Leg de appelflappen op een bakplaat met
bakpapier en wrijf ze aan de bovenkant in met
opgeklopt EIGEEL (je moet het ei dus
scheiden) en besprenkel daarna met een
beetje suiker.

Bereidingswijze:
Prak een halve banaan met je vork in een kom.

Voeg de melk en het water toe (pindakaas nog
niet).

Laat de rozijnen wellen in een bakje warm
water.

Druk met een vork de randen op elkaar.

van Nienke

Frisse Smoothie
van Petra Meese

Ingrediënten:
- verse bananen
- aarbeien
- minolas
- chia seeds
- diepvries rode bosvruchten
Bereidingswijze:
Mix alles in de blender.

Bereidingswijze:
Maak de witlof schoon en pluk de blaadjes
ervan. Doe deze in een bakje. Doe de crème
fraîche in een bakje. Voeg peper en zout toe en
proef af en toe tot je het lekker gekruid vindt
smaken. Dip met de witlof in de crème fraîche.
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Bakken in de Franse keuken
met Marlène

Clafoutis
van Mayra

Ingrediënten:
- 3 œufs
- 80 gr de sucre en poudre blanc
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille
- 80 gr de farine
- 1 cuillère à café de levure chimique		
- pincée de sel					
- 180 ml de lait entier		
- 400 gr de cerises dénoyautées
Pour servir: sucre en poudre
Bereidingswijze:
Préchauffer le four à 175 degré et graisser une
quiche ou un autre moule à pâtisserie

Franse Chocolade Taart

Ratatouille
van Nikki

Ingrediënten:
1 aubergine
1 courgette
3 knoflooktenen
2 rode uien
1 paprika
1 theelepel oregano
1 theelepel tijm
Peper en zout
Olijfolie
1 theelepel rode wijnazijn
400 ml tomatenblokjes
Bereidingswijze:
Verhit olijfolie op hoog vuur in een grote
koekenpan. Bak de uien en knoflook 1 min en
voeg de oregano, tijm en peterselie toe. Voeg
daarna achter elkaar paprika, courgette en
aubergine in stukjes toe.

Battre les œufs mousseux avec le sucre en
poudre et la vanille et l’extrait de vanille.

Voeg na 5 min bakken de rode wijnazijn en
tomatenblokjes toe. Laat nog 10 min pruttelen
en breng op smaak met peper en zout.

Tamiser la farine, la levure chimique et le sel
dessus et battre ensemble. Enfin, incorporer le
lait en veillant à ne laisser aucun grumeau.

Lekker met wat aardappelpuree pasta of brood.

Répartir les cerises sur le moule à quiche et
verser la pâte dessus.

16
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fun line

?

Test: Hoe kom jij de quarantaine-weken door?

Wie is wie?

Deze schattige kindertjes werken bij ons op school. Weet jij wie dit zijn?

Vraag 1: Wat was jouw eerste reactie toen je te horen kreeg dat Corona in Nederland kwam?
A. Dat wordt chillen! Als de scholen sluiten, heb ik vakantie!
B. Mijn gedachten gingen gelijk uit naar mijn familie, en met name mijn opa en oma.
C. Een virus? Daar heb ik dus écht géén tijd voor! Maar hopelijk blijft het bij m’n eigen deadlines.
Vraag 2: Wat vind jij van de digitale lessen?
A. Ik ben blij als ze voorbij zijn. Het is vreselijk ongemakkelijk!
B. Ja, wel prima eigenlijk. Ik kan namelijk in m’n pyjama aan school werken.
C. Het is een goeie manier om contact te houden en vragen te stellen.

Vraag 3: Hoe houd jij het meeste contact met vrienden en familie?
A. Via skype en zoom. We kletsen soms wel uren lang.
B. Via de post. Ik heb al enkele mensen een kaartje gestuurd.
C. Via chat en spraakberichten. Zo app ik tegelijkertijd soms wel met vijf mensen.
Vraag 4: Houd jij je aan de maatregelen?
A. Nee, ik hoor toch niet bij de risicogroep!
B. Natuurlijk! Het is van belang dat we er ons allemaal aan houden!
C. Ja, maar ik kom toch niet uit mijn kamer.

Vraag 5: Voorlopig zijn alle evenementen en festivals tot 1 juni afgelast, wat vind jij daarvan?
A. Verschrikkelijk! Ik had ontzettend leuke evenementen op de planning staan!
B. Vervelend, maar ik heb er wel begrip voor.
C. Het interesseert me eigenlijk niet zo veel.
Vraag 6: Houd je het nieuws in de gaten?
A. Ik kijk voornamelijk de persconferenties.
B. Ja, ik weet wat de ontwikkelingen zijn. En kijk vaker naar praatprogramma’s.
C. Nee, daar word ik alleen gek van! Maar zo af en toe krijg ik wel iets mee.

Vraag 7: Welke voordelen heeft Corona?
A. Ik kom eindelijk toe aan de projectjes die ik heb laten liggen, maar doe ze vervolgens toch niet.
B. Het doet niet alleen de natuur, maar ook onszelf goed, om in te zien wat we hebben.
C. Ik kan mijn schoolwerk bijwerken, zonder dat een leraar me lastigvalt.
Vraag 8: Wat mis je het meeste?
A. Het uitgaansleven en gezellig met vrienden naar de McDonalds.
B. Mijn sportvereniging met al de leden die erbij horen.
C. Mijn wekelijkse en dagelijkse routine.

Vraag 9: Hoe lang denk je dat het nog gaat duren?
A. Géén idee! Maar ik hoop dat het snel voorbij is!
B. We kunnen verwachten dat we dit jaar niet meer naar school kunnen gaan.
C. Zolang ik koffie in huis heb, hoor je mij niet klagen.
Uitkomsten. Had jij de meeste...?

A
B

’s Jij hangt het liefst hele dagen alleen op de bank of in bed. Verstopt onder de dekens met meerdere lekkere snacks binnen
handbereik. Na de quarantaine heb je dan wel al je series afgekeken, maar moet je hoognodig de sportschool gaan bezoeken.

’s Je houdt graag contact en zoekt de natuur op om lekker te kunnen ontspannen. Een goed boek of eerder aan het puzzelen?
Na de quarantaine kun je niet wachten om bij iedereen een kopje koffie te gaan drinken.

18

C

’s? Je bent vaker met school bezig dan de anderen. Je houdt alles goed bij, maar vergeet daardoor zo af en toe te ontspannen.
Geef jezelf de ruimte om eens te genieten van de frisse lucht, in plaats van je muffe kamer. Schoolwerk is vaak vrij serieus, tijd om
te lachen! Na de quarantaine behaal je prima punten.
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fun line
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QUARANTAINE

Kun jij raden van wie deze
werkplekken zijn?

?
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poetry line

De Drie Biggetjes - Een Coronagedicht
Er waren eens drie biggetjes
Zij verbleven anderhalve meter van elkaar
met hun gezin in huis.

‘geen titel’
kakken, kakken, kakken
de tijd duurt zo lang, als een slowmotionvideo van slakken...
hierdoor kan je veel tosti’s bakken,
en meer aandacht aan je huisdier geven,
zolang je maar niet gaat hamsteren!
ik ben niet bevriend met het millieu,
maar dit is goed voor het kli-maat
hier is wat zeep, voordat je om zeep geholpen wordt
en rijd je terug in je kussen-ford
als het oude leven weer terug zou keren,
wat zouden we hier dan van leren?
laten we leren leren jassen niet te dragen
‘hee grapjas, dat ga ik dus echt niet doen!’
nou, wij geven die veganisten een van katoen!

- Jef & Julian

Donkere Tijden
Donkere tijden, met al te veel strijden
Gebroken hart, het lijkt zo zwart
Dagen in licht zijn niet meer in zicht
Gedoken in schulden, alsof er niks meer over is van alle tijden waar ik niet voor hoefde te strijden,
geen komst in zicht geen einde tot mijn plicht.
Waar ging het mis, als een vis kwijt geraakt in een school, het verre van vol,
als een tol blijven mijn gedachten mij achtervolgen
Diegene waarvan ik ooit van heb gehouden lijken nu kwijt, ik sta niet meer bij ze in het krijt
Geen emoties, alleen maar spijt...
Blake (7B)
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Al in het eerste klonk getier
van de jongste:
“Pap, waarom moet ik zó vaak
mijn handen wassen?”
Vader haalde zijn schouders op:
“Stro is als een kruiselingse laatste eer.
Het blijft liggen tot het vergaan is.
We lijnen niet ons leven.”
Hij dacht na
of hij meer te herhalen had.
Maar ergerde zich aan de overdwarse
oogpupillen, die de kleine al bij
z’n geboorte had.
“Hup! Ga nu maar met je tenen spelen!
En laat mij de krant lezen!
We tellen later wel onze afdrukken na.”
In het tweede huis niesde de vrouw.
Iedereen zocht dekking.
“Vanwaar de zorgen?” riep ze uit,
terwijl ze wild met haar armen zwa
aide.
Dochterlief gaf haar een papieren advies:
“Varkens wroeten met hun neus in de grond.
Maar nu ben jij meer dan alleen moeder.
Je bent nu ook m’n juf,
het dametje van krijt.
Laat mij fossielen vinden in een tijd van bloei!
Hoest in de binnenkant van je ellenboog.
Alleen zo houden we de poort gesloten.”
Moeder glimlachte:
“Alleen de buren kennen stenen grachten.”

- Ava

Het derde stond bijna op z’n kop.
Het stel was net getrouwd.
Zij nog in verwachting
van het voortbestaan van
haar bedrijf.
Haar echtgenoot hield de volle moed:
“Lieverd, wees niet getreurd!
We dragen samen deze zak met stenen.
En runen later de wereld.
Houd nog even vol!
We hebben als kind al leren ritsen.”
Jantje Beton groeide op
en liet weten via Skype:
“
Ik steek je graag een hart
onder de Chinese dierenriem.
Blijf nu nog maar binnen.
Binnenkort spreken we af,
Want ik wil je graag weer zien.”

- Eveline

- Anoek Hilt
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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.

2020
time line

Ik over 10 jaar. 09-04-‘20

Dit ben ik.
Over 10 jaar.
(Denk ik, hoop ik, weet ik niet.)
Ik ben dan 23 (bijna 24) jaar oud.
Misschien met een baardje, maar geen Hendrik baard.
Ik kan dan mijn eigen bedrijf hebben, of ook niet.
Ik kan dan ook bij een bedrijf in computer techniek/ design werken, of ook niet.
Ik kan MISSCHIEN het te koop staande cafe “Oud Vijlen” kopen en daar een frituur van
maken, of ook niet.
Of ik kan ook professioneel sim racer zijn, of ook niet.
Maar ik kan ook onder een brug zitten te bedelen, maar ik hoop het niet.
Ik kan ergens in Amsterdam wonen, of ook niet.
Ik kan ook in Vijlen blijven wonen, of ook niet.
Ik kan ook ergens in Engeland wonen, of ook niet.
Of ik woon onder een brug, maar ik hoop het niet.

De opdracht van Sonja (docente Duits, vervangster
voor Sharon) om een lentegedicht te “schrijven” in het
Duits in het kader van de “Konkrete Poesie”.
(Concrete poëzie is een moderne poëzievorm waarin
gevoelens of gedachten niet op de gewone talige wijze
worden uitgedrukt, maar door een bijzondere klankof grafische vorm te creëren)
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Ik kan gewoon in een Ford rijden, of ook niet.
Ik kan misschien in een Mustang rijden, of ook niet.
Ik kan héél misschien in een Bugatti rijden, maar waarschijnlijk niet.
Of ik kan dan op de fiets naar mijn werk gaan.
Als ik heb bereikt wat ik in de toekomst wil bereiken, want ik weet nu nog niet wat ik wil
bereiken, dan ga ik weer terug in Vijlen wonen.
Ik ga dan genieten van het leven en doen en laten waar ik zin in heb.

- Lars (klas 8A)
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life line

Interview met: Mano (klas 9B)

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.

Het interview van Jules (Docent Muziek)
Vraag 1: Wat is het mooiste moment dat je ooit hebt
meegemaakt?
Jules: Dat zijn er gelukkig te veel om op te noemen.
Ik ben altijd erg blij als ik weer op de planken sta
voor een optreden er is niets zo mooi als de gezonde
spanning voor een optreden.
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?
Jules: Ik zou in 1727 naar de Thomaskirche in Leibzich
willen gaan om de première van de Matthäus-passion
bij te wonen gedirigeerd door Bach.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit
Jules: Tijdens een optreden ben ik een keer (oke
meermaals…) mijn standaard van mijn Hammond
vergeten waardoor ik mijn Hammond op (frisdrank)
kratjes heb moeten zetten.
Vraag 4: met welke persoon wil je graag een dag
ruilen en waarom?
Jules:: Ik zou wel eens een dag willen ruilen met Jim
Morrison (zanger van The Doors).
Wat een waanzinnige stem, wat een tijdperk, wat een
bijzondere levensstijl....
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Jules: Een dag niet gemusiceerd is een dag niet
geleefd.
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat
moet hij/zij dan zeker van jou weten?
Jules: Dat ik op de hoogte ben van het auditieve
verschil tussen het F majeur en het Eis majeur
akkoord.
Ik verander vraag 6 in: “Wie is je favoriete artiest/
kunstenaar en waarom?”
Het stokje geef ik door
aan Jeroen.
Ik word blij van:
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Wat mag je doen?

• 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 Femke (klas 10B)
Vraag 1: Wat is je favoriete liedje en waarom?
Femke: Bad Guy van Billie Eilish, want het is gewoon
een leuk lied
Vraag 2: Wat is jouw verborgen talent?
Femke: Tekenen
Vraag 3: Welke taal zou je het liefst willen spreken?
Femke: Spaans
Vraag 4: Wat wil je echt nog een keer gedaan hebben
voordat je van school gaat?
Femke: Met de hele klas stiekem op school blijven
slapen
Vraag 5: Wat is je levensmotto?
Femke: Never give up.
Vraag 6: Wat was je favoriete knuffel toen je klein
was?
Femke: Een aap
Ik verander vraag 5 in: Waar ben je bang voor?
Het stokje geef ik door aan: Piene
Ik word blij van Wielrennen

Vraag 1: Wat is het hoogtepunt van wat je hebt
meegemaakt op Vrijeschool Parkstad?
Mano: Beide schoolkampen. Dat waren de
hoogtepunten maar ik zou er niet tussen kunnen
kiezen.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Mano: Dat zou ik zelf ook wel willen weten. Misschien
koken, maar als ik dat al weet en aan jullie vertel
is het niet meer geheim dus de zoektocht wordt
vervolgd en zal nooit eindigen ben ik bang.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Mano: Ik kreeg het voor elkaar als klein joch om in
20 cm diep water kopje onder te gaan, daarna vond
ik het jarenlang verschrikkelijk als er ook maar een
druppeltje water op mijn gezicht kwam.
Vraag 4: wat zou jij niet willen weten van je mentor?
Mano: De dingen die ze ons niet wil vertellen.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Mano: Zoals een oud wijs man ooit zei: ‘’JOJO’’
Vraag 6: wat is een gepaste straf voor een docent die
zijn/haar telefoon gebruikt tijdens de les?
Mano: Dezelfde procedure die wij moeten ondergaan
he: tot 4 uur inleveren.
Ik verander vraag 4 in: Wat zou je doen als je nog één
dag te leven had? (korte beschrijving)
Het stokje geef ik door
aan: Siske
Ik word blij van:

Interview met: Pien (klas 8B)
Vraag 1: wanneer is voor jou de vakantie pas echt
geslaagd?
Pien: Als het vakantie huisje een schuin dak heeft :)
, omdat ik dat altijd al wilde bij het huis waar we in
wonen, maar helaas hebben wij een plat dan, en als
ik iedereen een kaartje heb gestuurd.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Pien: Die houd ik nog eventjes geheim! :)
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Pien: Mijn verborgen talent :)
Vraag 4: welk seizoen vind je het fijnst?
Pien: De zomer, omdat ik van de warmte hou, omdat
ik het altijd koud heb.
Vraag 5: Wie is je favoriete leraar/lerares en
waarom?
Pien: Ik vind eigenlijk alle docenten heel erg aardig,
maar de leukste docenten vind ik, Bianca, Krista,
Petra Meese en Janine omdat zij in de fanclub zitten.
Vraag 6: Wat vind je het leukste vak en waarom?
Pien: Ik vind Frans het leukste vak, omdat ik het een
hele mooie taal vind.
Ik verander vraag 4 in:
wat zou je graag anders zien op school/ of wat zou je
leuk vinden als de school het doet?
Ik geeft het stokje door aan
Nathan Demas klas 8b
Ik word blij van:

topic line

Hoe ver staan we na Corona uit elkaar?
Op de camping, waar mijn opa en oma in de zomermaanden
staan, is er een zwembad. Ik weet nog dat ik als 7-jarige,
steeds als ik op bezoek kwam, niet kon wachten om het
water in te duiken. Het was 1,5 meter diep. Aangezien ik geen
sterzwemmer was, zorgde ik er voor dat ik de bodem met mijn
tenen aan kon blijven raken. Het gaf me weliswaar een gevoel
van veiligheid. Maar ook een verlangen om de overkant te
kunnen bereiken. De bodem liep namelijk geleidelijk af.
Het was een koude ochtend. Ik logeerde voor enkele nachtjes
in een vochtige tent. De laatste happen van het ontbijt nog
kauwend, ging ik van tafel om naar het zwembad te gaan. Tot
mijn grote verbazing was er al een meisje, van mijn leeftijd,
aan het spelen met een bal. Ze had een lieflijke glimlach, een
roze badpak en zwarte haren tot aan haar heupen.
“Hoi, wil je met me spelen?’ vroeg ze. Ik knikte en ze gooide
haar paarse bal mijn kant op. Zo gooide we een tijd lang over.
Plots ging het verder dan verwacht, het diepere gedeelte

in. Terwijl het meisje al aanstalten maakte om ernaartoe te
gaan, wendde ze zich naar mij: “Laten we er een wedstrijdje
van maken. Wie er het eerst komt, mag voor de ander een
opdracht verzinnen.” Ik schudde mijn hoofd: “Ik durf niet!”
Ze nam mijn hand: “Dan doen we het samen!” En voor ik het
besefte, zwommen we de overkant tegemoet. We bleven nog
lang vrienden.
Tegenwoordig lopen we allemaal met een boog om elkaar
heen. Dat beginnen we nu pas te beseffen. Ondanks dat we
elkaar moeten missen, hebben we elkaar nooit eerder zo leren
kennen. In plaats van oppervlakkige gesprekken, vragen we
daadwerkelijk hoe het met iemand gaat. Samen halen we de
overkant. Onze banden zijn inmiddels dieper geraakt. Laten
we hopen dat het zo zal blijven…
Anoek Hilt
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front line
In front line
blikken we
vooruit naar
wat je in de
volgende editie kunt verwachten.

In de laatste Offline van dit schooljaar plaatsen we weer interviews met leerlingen
én een docent van onze school. 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 deze tijd je geïnspireerd om een mooi gedicht te schrijven? Deel het met ons
en je leest het in de rubriek Poetry Line.
De laatste editie van de OFFline schoolkrant van dit schooljaar delen wij voor de
zomervakantie uit!

that line
side line

Heb je kopij in de vorm van een bijdrage van iets wat je leuk
of bijzonder vond bij een DIGITALE PERIODE, een puzzel of
iets grappigs voor FUNline, heb je een mooi gedicht geschreven voor POETRYline of iets hilarisch meegemaakt in de
Zoom-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

Mail het vóór maandag 25 mei 2020
naar de redactie:
m.windemuller@stichtinglvo.nl

Oplage: Online

