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Beste meisjes en jongens,
Wat leuk dat we weer een “echte” schoolkrant hebben! En dat in een tijd van Facebook, Snapchat,
TikTok en wat dies meer zij op het gebied van social media!
Het is al enige tijd geleden dat er een papieren “Nehalennia Schoolkrant” was, het is zelfs al zolang geleden dat ik niet eens meer precies weet wanneer dat geweest zou moeten zijn.…. Ik hoop dan ook
van ganser harte dat deze schoolkrant het startpunt vormt van een mooie, nieuwe traditie waarin
voor elk wat wils te lezen valt.
De afgelopen maanden heeft de redactie van de schoolkrant, gevormd door leerlingen uit de klassen
van mevrouw Bholasing en daarbij geassisteerd door mevrouw Thissen en meneer Schuil, heel hard
gewerkt om deze eerste editie van de nieuwe schoolkrant het levenslicht te laten zien. Ik moet zeggen dat ik een enorme bewondering heb voor de inzet en creativiteit van de redactieleden!
Zo vind je in deze schoolkrant leuke verslagen van activiteiten (het survivalkamp in Durbuy, bijvoorbeeld), maar ook weetjes, een prijsvraag en interviews.
Ik wil iedereen die hieraan een bijdrage geleverd heeft heel hartelijk danken hiervoor en iedereen die
de krant in handen krijgt wens ik heel veel leesplezier! En natuurlijk hoop ik dat dit het begin is van
veel mooie Nehalennia-schoolkranten….
Monique Wagensveld-Heeren

Locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
ALS JE NAAR DE BRUGKLAS GAAT EN JE KIJKT
TERUG OVER JE SCHOUDER. WAT ZOU JE AAN JE JUF OF
MEESTER VAN GROEP 8 WILLEN LATEN WETEN?

HOE OVERLEEF
JE DURBUY?
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K&C EXCURSIE
2019
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INTERVIEW
MET EEN DOCENT

EN VERDER: MOPJES EN WEETJES EN NOG VEEL MEER
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Hoe groot is de kans dat je de
Nationale Postcode Loterij wint?

PRIJSVRAAG

Lees deze schoolkrant van A tot Z, Leerling of docent, jouw genieuze
zodat je een goed beeld hebt van inval voor een
een passende naam. En bedenk
Juist, niet erg groot!
goed voor wie deze schoolkrant
NAAM VOOR DE
De kans dat je de Schoolkrant
bedoeld is, met welk doel deze
SCHOOLKRANT
Prijsvraag wint, is duizenden
krant is opgericht. Wie zijn de
malen groter. Oké, je wint er geen lezers en wat hebben ze met
kun je via de mail of ELO sturen
miljoenen mee, maar hoe leuk is elkaar gemeen?
naar de mediatheek.
het als een schoolkrant nog vele
edities lang, vele jaren achter
Stuur je idee op vóór de meielkaar de door jou voorgestelde
vakantie en maak kans op een
naam draagt?
mooie prijs.

🥇

mediatheek@nehalennia.nl

De leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten: Bram Hament,
Tess Siebelink, Zahra Sebbar, Leonoor
Overduin, Frederique van Luijk, Ariën
Jaburg, Jan Slaats, Willem Schipper,
Susenna Wanders, Ying Xiu van den
Hemel, Michelle Sinteur, Martijn de
Bruijne, Manuel Lobbezoo, Mark Hendrix,
Johannes Wiebel en Jasmijn Kroot. Wat
beslist de leerlingenraad, lees de tekst en je komt erachter.
In de leerlingenraad bespreken we veel, zoals hoe de school
schoner gemaakt kan worden. Je kan zelf dingen bedenken en
die laten bespreken. De leerlingenraad heeft ook verschillende
acties. We willen de leerlingenraad promoten door posters op te
hangen of langs de klassen te gaan. De posters worden dan
opgehangen aan de muur.
Susenna Wanders, H1a
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Hoofdredactie
Gaitrie Bholasing & Susanne Thissen
Grafische vormgeving
Krijn Schuil
Aan dit nummer werkten mee
Valentijn van Grunsven H1b, Tim Jansen H2b, Simon Jansen H1a, Lotte Krijger H2d, Rebecca Marteijn
H2d, Pip Passenier H1b, Sem de Ridder H1a, Susenna Wanders H1a, Timo Wieck H2b
& leerlingen en docenten die teksten, foto’s of illustraties aanleverden.
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SPOOKY

DISCO

Het halloweenfeest van het
jaar! Op 24 oktober was het op
Nehalennia Breeweg echt een
griezelavond. Hier een verslag
over hoe de spookavond ging.

Ik kwam aan om kwart voor zes
en zag gelijk al mensen verkleed. We meldden ons aan bij
de docenten en we liepen naar
onze klas. De weg naar onze klas
was helemaal versierd. Onze
leerlingmentoren stonden voor
de deur. Toen we aan kwamen
lopen klopten ze op de deur.
Mijn vriendin en ik keken
elkaar aan. Opeens werd de deur
opengetrokken en we schrokken
ons dood! De kinderen uit onze
klas stonden allemaal verkleed
voor de deur en lieten ons
keihard schrikken! Er stond een
clown, twee meisjes met
wonden, een heks en een duivel.
Mijn vriendin en ik waren

NEHALENNIA

verkleed als mesmeisje en Eleven
van Stranger Things. We liepen
naar binnen en gingen zitten aan
een tafel.

Al gauw kwamen de friet en de
snacks binnen. Tijdens het eten
keken we naar een aflevering van
de serie Creeped Out. Het ging
over een oppas die kinderen
liet schrikken, zodat ze dan kon
chillen met haar vriendje. Op een
avond heeft een soort geest haar
eens goed te pakken genomen.

ROWAN VAN HOORN H2a

2019

Na het eten hebben we ook nog
een foto gemaakt van heel de
klas.
Toen was het tijd om naar de
grote aula te gaan. Het was zo
mooi versierd! De dj's stonden
al klaar. Tijdens het dansen kon
je ook foto's maken. Ze zijn heel
leuk geworden! Het leukste
nummer vond ik toch wel Van
links naar rechts. Iedereen ging
bij dat nummer los! Om negen
uur was het feest klaar en
gingen we naar huis. Het was
echt superleuk, ik had dit niet
willen missen!
Robin de Wit, H1b

SENNA ONWIJN H2d

Leerlingen van mevrouw De Waard maakten een 'kop' die een specifieke
emotie moest uitdrukken. Wij vinden de illustraties zeer geslaagd. Zie jij
de bedoelde emotie ook?
In het volgende nummer van de schoolkrant, komen er weer 'koppen'.
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K&C Excursie 2019
K&C is een keuzevak waarin we kunst maken in
allerlei soorten en vormen. Zoals muziek, beeldende
kunst en fotografie. Maar we maken niet alleen
kunst, we kijken ook naar de geschiedenis van
kunst. En we kijken ook naar de kunst zelf. Dit deden
we dan zo ook op 14 november. 14 november
gingen wij met de tweede en derde klas van K&C
naar Rotterdam. In de Kunsthal hebben wij twee
exposities bekeken, daarna hebben we een graﬃtiwandeling gemaakt. Hieronder vind je een verslag
van de excursie.

De andere expositie, die van Thierry Mugler, was
weer heel anders. Er was een hele andere setting. Er
waren namelijk verschillende soorten hallen zoals
de middeleeuwse hal, de dierlijke hal en de pophal.
Thierry Mugler maakt van kleding echt kunst. Dat
vond ik er vooral bijzonder aan, dat hij kleding kon
laten zien op een echte kunstmanier. Thierry Mugler
probeert altijd een totale look te creëren door ook
haar, make-up en accessoires te gebruiken. Hij
probeert ook nu en toen samen te voegen tot één
geheel. Hij is veelzijdig en dat is dan ook zeker terug
te vinden in de expositie. Elke hal waar ik binnen
Op een donderdag zijn we met de twee groepen
liep had namelijk weer een hele andere vormgeving
naar Rotterdam gereisd. We zijn begonnen met de
en beleving. Hij liet zijn kunst zien op verschillende
Kunsthal. Hier hebben wij twee exposities mogen
manieren, de muziek, foto’s, soms filmpjes of kleine
bewonderen. Dit waren twee heel verschillende ex- toneelstukjes bepaalden een sfeer. Ik stond er ook
posities. Ik heb het dan over de exposities van Joana elke keer weer van te kijken welke materialen hij
Vasconcelos en de andere was van Thierry Mugler
gebruikte maar vooral op wat voor een manier. Wat
met zijn Couturissime. Om te beginnen met Joana
ik vooral leuk vond van deze expositie was dat je
Vasconcelos, zij maakt vooral beeldende kunst. Ze
het kledingstuk kon interpreteren zoals jij het zag.
maakt vaak gebruik van verschillende materialen,
Het was erg veelzijdig. Als de middeleeuwse hal
gecombineerd met kleuren (iets waar zij ook veel
niks voor je was, waren er nog wel andere hallen die
naar kijkt). Haar beeldende kunst kan gaan over
misschien wel iets voor je waren.
politieke problemen die de maatschappij
verbloemen. Bijvoorbeeld feminisme of onderdruk- Na een geslaagd bezoek was mijn volgende
king. Over alles is goed nagedacht, en er zit altijd
activiteit een graﬃtiwandeling. Dit duurde
een mooie boodschap achter. Toen ik binnenkwam, ongeveer één uurtje. We liepen met een gids langs
waren er gelijk veel indrukken. Haar kunst wordt op verschillende plekjes in Rotterdam. De gids wist
een hele mooie manier vertoond, door de kleuren
er veel over te vertellen en liet zien dat graﬃti ook
van de muren, de indeling van de ruimte en het
echte kunst kon zijn. De graﬃtiwerken hadden vaak
licht. Mij trok deze tentoonstelling heel erg omdat
achtergrondbetekenis, die hij leuk wist te vertellen.
het actieve problemen of gedachtes kon weergeven. Het trok mij ook heel erg door het materiaal Persoonlijk vond ik het een erg geslaagde dag waar
gebruik. De materialen worden op een superleuke
we veel hebben geleerd op een leuke manier. Het is
manier gebruikt. Bijvoorbeeld pannen en deksel
dus ook zeker een aanrader om eens te kijken naar
die bij elkaar hakken vormen. Of spiegels die een
de mooie werken.
masker vormen. Door haar kunst werd ik persoonlijk
geïnspireerd en dacht ik ook na over haar gedachtes Kristel Nieuwenhuijze, V3a
van problemen.
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JANTJE GAAT NAAR SCHOOL EN VRAAGT:
’JUFFROUW, WORD JE GESTRAFT VOOR IETS WAT JE NIET GEDAAN HEBT?’
DE JUFFROUW ZEGT: ‘NEE, WAAROM VRAAG JE DAT?’
‘OMDAT IK MIJN HUISWERK NIET GEMAAKT HEB.’
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Interview docent door Pip Passenier, H1b
Als u geen docent was geworden wat dan?
Engels studeren of Spaans studeren.

Naam: C. Laarakker
In welke vakken geeft u les?
Geschiedenis.

Wat was vroeger uw droom?
Om tekenaar te worden of een lange reis te
maken.

Wat is uw hobby?
Fietsen en lezen.

Voor welk vak haalde u op de middelbare
school altijd onvoldoendes?
Voor wiskunde haalde ik vaak onvoldoendes.

Heeft u kinderen?
Ja, 2 kinderen een jongen en een meisje.

Welke eigenschappen heb je nodig om een
leuke docent te zijn vindt u?
Goed kunnen luisteren naar de leerlingen en
vragen naar de meningen bijvoorbeeld.

Wat is uw favoriete eten?
Bijna al het Italiaanse eten.
Wat is uw favoriete dier?
Ik hou erg van honden.

Hoeveel uur bent u kwijt aan deze baan?
Ik ben 25 tot 30 uur per week kwijt.

Hoelang werkt u al op Nehalennia?
10-15 jaar.

Wat maakt het werk als docent zo leuk?
Elke klas is anders, en dat is leuk om te zien.

Wat is het meest beschamende ding dat u is
gebeurd in de klas?
De verkeerde klas ingaan, doordat ik dacht dat de
jongen in mijn klas zat, maar de jongen en mijn
leerling waren tweelingen.

Hoe oud bent u?
58 jaar.

FIT & GEZOND
Om fit en gezond te worden en blijven
zijn de meeste mensen in beweging
en eten ze gezond. Mensen die dat
niet doen en alleen lekkere dingen
eten, kunnen wel na een tijdje
gezondheidsproblemen verwachten zoals: overgewicht
(obesitas), suikerziekte en nog
veel andere problemen. Maar
ja,wat is nou goed en wat niet? Dat
zie je bijvoorbeeld in de schijf van 5.
Hier staat een overzicht van het voedsel
dat je wat meer en wat minder moet eten.
Dit geeft je een goed overzicht, natuurlijk mag je af
en toe lekker

veel snoepen maar je moet ook de discipline
voor hebben om daar ook mee te kunnen
stoppen. Die discipline hebben sommige mensen helaas niet, dan krijg je
gezondheidsproblemen. Dit kun je
natuurlijk voorkomen door te sporten. Je hoort vaak dat veel sporten
goed voor je is maar dat klopt niet.
Sommige mensen weten niet waar
hun fysieke grens ligt. Daardoor
krijgen mensen die veel sporten
klachten van pijn aan hun rug tot aan
hartklachten toe, dat moet je niet hebben.
Dus je moet zelf kijken waar je fysieke grens ligt.
Timo Wieck, H2b

n.
WEETJESJa echt… als je te veel wortels eet kun je oranje worde
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het zoekavontuur van geenhoorn
Onze school kent reeds een groot auteur in de vorm van Joost
van Driel (check zijn In het museum als je dat nog niet gelezen
hebt). Maar aan het rijtje illustere schrijvers in het Zeeuwse
mag een nieuwe naam bijgeschreven worden: Mark de Groot.
Onze docent Engels heeft een spannend, origineel en grappig
kinderboek geschreven, getiteld Het zoekavontuur van
Geenhoorn. Een geweldig boek voor kinderen van 7 tot 90 jaar
oud. De lancering van dit magische werk zal plaatsvinden op
25 januari in Woerden. Maar omdat niet iedereen naar
Woerden kan komen, is er ook een presentatie op 7 februari in
de Drvkkerij in Middelburg, vanaf 16.00u.
Het zoekavontuur van Geenhoorn is vanaf eind december al
online voor te bestellen via de webshop van de uitgever
Godijn Publishing. Na 25 januari is het boek in alle
boekhandels te koop en via de welbekende webwinkels.
Voor iedereen die dat wil, Mark zal met liefde een exemplaar
signeren en/of van een persoonlijke boodschap voorzien. Dat
is natuurlijk ook erg leuk en bijzonder als je het boek koopt als
cadeautje voor iemand anders.
Kijk ook uit naar een interview met Mark in de volgende editie
van onze schoolkrant. We zijn benieuwd naar zijn ervaringen.

Detectives
De leerlingen uit H1c, V1a en V1b zijn onlangs als echte detectives aan de slag gegaan. Zij hebben een
verhaal gelezen over Tim de Groot, een jongen die ten onrechte werd beschuldigd van moord.
De leerlingen hebben verschillende tekstsoorten gelezen, een zakelijke mail geschreven en een samenvatting gemaakt van het politiedossier. Tot slot hebben zij een reconstructie gemaakt, hierin maakten
zij duidelijk wie de moord daadwerkelijk had gepleegd, wat het motief was en wat er precies is
gebeurd. Deze posters hebben zij gepresenteerd aan elkaar.
Mevrouw M. Rutjes
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DE FIRST LEGO LEAGUE ZEEUWSE FINALE KLAS 2 TECHNASIUM LEERLINGEN
De schoolfinale:
De First Lego League finale 2019 op de Breeweg was
een groot succes. De leerlingen uit de 2e klas
streden tegen elkaar in verschillende disciplines
(teamspirit, projectpresentatie, robotpresentatie en
de wedstrijdtafel) om een plekje te kunnen
bemachtigen voor de Zeeuwse finale op de
Hogeschool Zeeland.
De Zeeuwse finale vindt plaatst op vrijdag 13
december.
Uiteindelijk zijn er 4 groepjes tot winnaar gekroond,
deze groepjes gaan ons vertegenwoordigen in de
Zeeuwse finale.

Hoe overleef ik de brugklas?
Hier 16 handige tips

9. Kom niet te laat op school maar ook niet te
vroeg, kom 5 tot 10 minuten van tevoren.
10. Zorg dat je ouders weten wat je leer- en
maakwerk is, ze kunnen je overhoren en
helpen.
11. Koop een tas waar al je spullen in passen en
een die stevig is.
12. Koop voor elk vak een apart schrift, zo kan
je altijd alles makkelijk vinden.
13. Zorg dat je iemand hebt om mee samen te
fietsen dat is een stuk gezelliger.
14. Zorg dat je na school je huiswerk niet te
lang uitstelt, dan moet je alles ‘s avonds
doen en dan heb je er al helemaal geen zin
in.
15. Blijf altijd jezelf en laat je niet meeslepen in
dingen.
16. Heb vooral ook veel plezier.

1. Doe in je etui altijd een extra pen zodat je er
altijd één extra hebt.
2. Pak ‘s avonds je tas alvast in, dan kan je niets
vergeten.
3. Doe zoveel mogelijk huiswerk in de klas
als dat kan, dan heb je meer tijd thuis om
bijvoorbeeld te leren.
4. Als het geregend heeft hang dan je jas aan
de kapstok, zo kan je jas drogen en hoef je
terug naar huis geen natte jas aan (haal wel
al je waardevolle spullen er uit).
5. Maak een planning van je week met
huiswerk en leerwerk, zo heb je een goed
overzicht van wat je die week moet doen.
6. Gebruik je kluisje voor boeken die je de
komende uren niet nodig hebt, zo is je tas
een stuk minder zwaar.
7. Werk niet te lang aan 1 vak, dan kan je je
beter concentreren.
8. Houd je huiswerk goed bij in je agenda, zo
kan je nooit iets vergeten te maken.

Rebecca Marteijn en Lotte Krijger, H2d

WEETJES

deld 9 jaar
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langer dan

TERUGKOPPELING

Als je naar de brugklas gaat en je kijkt terug over je schouder. Wat zou je aan je juf of meester van
groep 8 willen laten weten? Aan die mevrouw of meneer waar je in groep 8 nog zo intensief mee
optrok ten tijde van de musical, het eindkamp, voor je advies voor de middelbare school...
Wat koppel je terug? Hier volgen twee prachtige brieven.
Beste juf Brenda Merchels,
Ik stuur deze mail om te vertellen
hoe mijn eerste ervaringen zijn
op Nehalennia.
Het gaat goed en ik heb het naar
mijn zin op deze nieuwe school.
We hebben al veel nieuwe dingen geleerd. In het begin moest ik
best wel wennen aan alles, maar
nu ben ik helemaal gewend op
de school. Het meest moest ik
wennen aan de hoeveelheid
huiswerk en leerwerk, maar
inmiddels weet ik goed hoe ik
moet plannen en dat gaat ook
goed.
Ook hebben we onze eerste so's
en repetities gehad. Daar heb ik

goed voor geleerd en tot nu toe
heb ik nog geen onvoldoendes
gehaald. Mijn hoogste cijfer
is een 9.5 voor Engels en mijn
laagste cijfer is een 6 voor Nederlands. De docenten geven goed
les en de meesten zijn ook aardig. Mijn mentor is heel aardig,
maar ze gaat later in het jaar weg
omdat ze zwanger is. Dus dan
krijgen we een nieuwe mentor.
Als keuzevak heb ik lifestyle. Bij
lifestyle heb je twee uur per week
les over gezondheid, sport, en
beweging. Ook krijg je bij lifestyle
om de negen weken een keuze,
dit keer heb ik koken gekozen.
Ik vind de nieuwe klas gezellig en
ik heb leuke vriendinnen gemaakt. Samen met mijn klas en

de mentor doen we leuke
activiteiten. Laatst hadden we
een Halloween- feest op school
met alle leerlingen die in de
brugklas zitten, ik vond het heel
leuk.
Hoe gaat het met u en met uw
klas? Ik hoop snel wat van u te
horen.
Met vriendelijke groet,
Charlotte Kuiper, H1b

KARA-OKÉ
Docenten Baart en Van Dijk hebben zich dit jaar opnieuw ingespannen om het kerstkaraoke te
organiseren, ze hebben een huzarenstukje geleverd. We hebben genoten!
Dit
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Beste Roel Gabrielse,
Ik zou graag willen vertellen
hoe mijn tijd is op de middelbare school Nehalennia. Deze
mail schrijf ik ook vanwege een
schoolproject voor het vak
Nederlands.
Aan het begin van het jaar was ik
erg zenuwachtig. De vragen die
in mijn hoofd zaten waren of ik
wel nieuwe vrienden krijg? En of
ik een leuk, goed jaar zal krijgen?
Die vragen zijn in mijn geval al
beantwoord. Ik heb vrienden
waarbij ik het gevoel heb dat ik
erbij hoor, dus ik heb er zin in
om met hen nog leuke dingen te
doen. Mijn andere vraag is ook al
beantwoord, het gaat goed in de
klas vind ik zelf. Mijn cijfers zijn
dingen waar ik wel blij mee ben.
Maar net zoals in groep 8 gaat
werkwoordspelling niet helemaal
top, maar de rest wel.
Nu zijn we een hele poos
verder en ik ben het schoolritme
al gewend. Dat bestaat uit lange
en korte dagen. De vakken op
school gaan goed, ik begrijp het

Message in
a bottle

In het schooljaar 20182019 heeft mevrouw
Schrier met klas V1B
meegedaan aan een
dichtwedstrijd uitgeschreven door de
Zeeuwse Bibliotheek.

en het huiswerk maken is geen
probleem. De docenten zijn
aardig en helpen de kinderen die
het niet begrijpen. Mijn favoriete
vakken op school zijn wiskunde
en BO. Mijn keuzevak is kunst en
cultuur. Aan het begin van het
jaar was ik niet blij met die keuze,
omdat het erg saai was, maar
later vond ik het wel leuk en het
werd steeds beter.
Mijn klas heet H1a. Het is een
combinatieklas van verschillende
niveaus. De klas zelf bestaat uit
27 kinderen. Het is een leuke en
erg drukke klas, maar het is niet
zo erg dat ik er last van heb. Voor
de rest is de school een goede
school, want ik heb nog geen
dingen die voor mij niet in orde
zijn. De school heeft ook dingen
zoals de schoolkrant, de leerlingenraad en zelfs een koor. Ikzelf
doe aan niks van dat mee.
We hebben al een paar leuke
dingen gedaan met school. Één
daarvan was Kanoa dat was aan
het begin van het jaar, het was
een geweldige dag. We werden
met de groep de beste van

Op Nehalennia werd
hiertoe voorafgaand
een workshop gegeven
door veteraan en
stadsdichter Anna de
Bruickere.
De gedichten van
Romée, Lea en Elise
hoorden bij de top
tien. Deze gedichten
stonden op een grote
fles en waren bij de
opening van de expositie van ‘De slag om de
Schelde’ in Terneuzen
te bezichtigen. Daar
mocht het publiek

allemaal, dus we hadden de prijs
gewonnen. We hebben pas ook
nog een halloweenfeest gehad,
dat was monsterleuk. We hadden de hele avond gezongen en
gedanst.
Omdat het uiteindelijk goed ging
aan het begin, heb ik een paar
tips voor kinderen in groep 8, die
zijn:
1. Zorg dat je niet overdreven
doet, wees jezelf. De meesten
vinden dat leuker dan een nepjou.
2. Maak je niet te veel zorgen
over het huiswerk en toetsen, als
je gewoon op tijd begint en goed
oplet dan komt het allemaal
goed.
Vanuit mijn ogen ziet het
komende jaar er goed uit. Dit
was mijn verhaal over de eerste
maanden van mijn middelbare
schooltijd. Ik hoop dat je nu weet
hoe het voor mij was.
Groetjes,
je oud-leerling, Sophie van
Goethem, H1a

stemmen op het mooiste gedicht.
Lea heeft uiteindelijk
de eerste prijs van de
jury en de derde prijs
van het publiek in de
wacht gesleept; Elise
heeft de eerste prijs van
het publiek gekregen.
De prijsuitreiking was in
september in de ZB.
De drie flessen van de
leerlingen hebben in de
aula gestaan. De gehele
tentoonstelling komt
binnenkort naar het
Bevrijdingsmuseum in
Nieuwdorp.
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HOE

OVERLEEF

Met school ben ik op kamp
naar Durbuy geweest, in de
herfst. We zijn met alle havo
2 klassen geweest en volgens
mij ook nog met een vwo-klas,
maar dat weet ik niet zeker. We
waren er 3 dagen: van woensdag tot en met vrijdag. Dit is
hoe ik heb geprobeerd om
Durbuy te overleven.

Dag 1:

We vertrokken om 6:15 naar
Durbuy met de bussen. Ik kwam
sowieso al iets te laat aan bij de
Sprong (dat is waar we moesten
verzamelen om te vertrekken)
dus alle kinderen zaten al in
de bus. Ik kwam daar aan met
allebei mijn ouders en moest
met hen naar de bus lopen.
Vervolgens zat ik in de bus naast
een vriendin (we waren nog niet
vertrokken) en ging mijn moeder
foto’s maken, waardoor ik mij
volslagen voor schut gezet voelde. Het begon dus al goed.
We vertrokken eindelijk en het
was best gezellig in de bus. Halverwege de reis werden we bijna
aangereden door een vrachtwagen (hij kwam van zo’n rijstrook

af en reed ons bijna aan). De buschauffeur toeterde, maar voor
de rest was er niks aan de hand.
Vervolgens rijden we voorbij de
vrachtwagen en zag iedereen
dat de vrachtwagenchauffeur

JE

DURBUY?

zijn middelvinger opstak en heel
boos was. De hele klas barstte in
lachen uit. Voor de rest was de
reis gewoon normaal en verliep
alles goed.

Via Ferrata:

We kwamen aan bij de plek
waar we zouden verblijven en
moesten ons meteen omkleden
voor de eerste activiteit: Via
Ferrata. Het was best koud daar.
Nadat iedereen klaar was, vertrokken we, met een best vieze
bus naar de plek waar we de
activiteit zouden gaan doen met
onze klas.

activiteit dus. We gingen terug
naar het huis om te eten en onze
bedden in orde te maken. We
kregen ook te horen welke
activiteit we vervolgens zouden
gaan doen (mountainbiken).

Mountainbiken:

Toen we hadden gegeten, vertrokken we alweer met de bussen voor de tweede activiteit. De
locatie waar de fietsen stonden,
lag op dezelfde plek als de Via
Ferrata. Opnieuw kregen we
uitleg van een instructeur. We
moesten fietsen uitzoeken die bij
onze lengte pasten, vervolgens
gingen we
Vervolgens werd ik
oefenen op een
aangevallen door een soort vlakke plek
wesp, maar Amy ging
met allemaal
voor me staan en werd steentjes.

We kwamen
aan en zagen
een best hoge,
grote rots (althans, volgens
mij was het een
zelf gestoken.
Toen de docenten
rots). Ik heb
vonden dat we klaar waren, fietnogal hoogtevrees, dus het zag
sten we richting een soort bos.
er niet echt leuk uit voor mij.
Ik zag er eerst heel erg tegenop,
omdat fietsen niet bepaald mijn
We kregen uitleg van een man
ding is.
(half in het Frans). Er waren een
paar niveaus. Ik deed natuurlijk
het makkelijkste, dat was al hoog We kwamen bij het bos aan.
Omdat het had geregend, was
voor mij. Bij het eerste deel van
er veel modder. Het leuke eraan
het parcours waren een soort
was, dat het niets uitmaakte als
boomstammen die
je vies werd, omdat je toch oude
een trap vormden.
kleren aan had en omdat het
Het had geregend,
de bedoeling was. We moesten
dus ze waren heel
soms best steil omhoog fietsen
glad. Ik was halveren andere keren juist omlaag. Ik
wege en keek naar
eindigde meestal in de modder,
beneden (slechtste
maar dat maakte niks uit, zoals
besluit dat ik ooit
ik al zei. Uiteindelijk vond ik het
heb genomen). Ik
werd bang en wilde echt geweldig. Dit was mijn leukterug naar beneden. ste activiteit.
Amy (een vriendin) ging ook niet,
dus we stonden samen te
wachten. Vervolgens werd ik
aangevallen door een wesp,
maar Amy ging voor me staan en
werd zelf gestoken. Leuke eerste
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Overige van de dag &
de speurtocht:

We gingen weer (met de klas)
met de bussen terug naar het
soort huis waar we sliepen etc.
Mijn vriendinnen en ik gingen
naar de slaapzaal (wij zaten in
de drukke kamer). Onze bedden
waren achter een soort muur,
waardoor we afgezonderd zaten
van alle andere meisjes, wat
wij best fijn vonden. Totdat we
werden geroepen voor het avondeten, hebben we alleen maar
snoep gegeten en druk gedaan.
We aten met alle klassen in een
zaaltje (daar stonden tafels). Ik
zat met een groepje aan een tafel
en het was best gezellig (ik weet
niet meer wat we hebben
gegeten).
We waren uiteindelijk klaar met
eten en kregen uitleg over de
speurtocht en hoe laat onze klas
zou vertrekken. We kregen een
kompas en een kaart met opdrachten en aanwijzingen erop
mee.
Toen onze klas vertrok was het
rond 21.00 en het was heel koud
buiten. We begonnen al goed
door in de verkeerde richting
te lopen. Gelukkig had iedereen er nog zin in en was vrolijk.
We deden er heel lang over
om bij elke vraag/opdracht het
antwoord of de plek te vinden,
waardoor het steeds later werd.
Op een gegeven moment was
iedereen het zat. We hadden het
koud, dus we begonnen maar
in een willekeurige richting te
lopen. Op een gegeven moment
kwamen we de andere klassen
tegen en gingen we met z'n allen
teruglopen. We waren in totaal
ongeveer twee uur in de kou aan
het lopen. Geen succes dus. Gelukkig konden we er naderhand
nog wel om lachen. Toen we

terug waren, gingen we meteen
douchen en naar bed.

Dag 2:

We werden wakker gemaakt,
rond 8 uur. Aan het ontbijt
kregen we meteen uitleg over de
tweede activiteit (Speleo). Na het
ontbijt moesten we ons omkleden en vertrokken we lopend
naar de grot. Opnieuw kregen
we uitleg over de helmen en wat
er allemaal in de grot was etc.
We moesten allemaal een helm
pakken met een lichtje erop.
Om naar de grot toe te gaan,
moesten we een soort trap op
(van aarde en met wijde, brede
treden). Om in de grot te komen,
moest je door een kleine opening, wat ik al best spannend
vond. Amy en ik gingen er
tegelijk in en Amy kroop voor
mij.

Natuurlijk moest precies mijn
lichtje kapot gaan, waardoor
Amy voor ons allebei moest
schijnen. Ik vond er echt helemaal niks aan en Amy ook niet,
dus gingen we uit de grot en
moesten buiten wachten totdat
de rest van de groep klaar was.
We begonnen ons te vervelen,
dus bedachten we een soort
spel: we moesten eikels in een
cirkel van stokjes gooien. Wie
het meeste raak gooide, had
gewonnen. Amy gooide haar
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eikel per ongeluk van de trap af
en rende er achteraan. Ze ging te
snel en kon niet meer stoppen.
Ze viel hard op de grond, toen ze
beneden aankwam. Naderhand
bleek haar knie gekneusd te
zijn. Gelukkig kon ze er nog om
lachen, waardoor de
activiteit uiteindelijk toch nog
wel meeviel. Nadat we
terug waren gingen we (warm)
lunchen en kregen we opnieuw
uitleg over de volgende
activiteit: klimparcours.

Klimparcours:

Toen ik mijn schoenen wilde
aantrekken om te vertrekken, lag
1 schoen niet meer in de kast. Hij
lag ook niet op de kamer of in
mijn tas. Hij lag nergens. Omdat
ik dus zelf geen schoenen had,
moest ik die van Amy lenen
omdat zij niet mee kon vanwege
haar knie. Amy's schoenen zijn te
klein voor mij, dus ze zaten niet
echt
comfortabel.
Aangekomen
bij het parcours,
kregen we
opnieuw uitleg.
Er waren drie
niveaus en ik
ging uiteraard
bij de laagste
en makkelijkste. Het klimmen ging best goed
voor mij, totdat we van een soort
touw bruggetje naar een ander
bruggetje moesten
overstappen. Dat vond ik niet te
doen en aangezien ik één van de
voorsten was, hield ik iedereen
op en was iedereen geïrriteerd
door mij. Behalve een vriendin,
die stond me keihard uit te
lachen, aangezien het maar 1,5
meter hoog was. Uiteindelijk zat
ik daar op dat bruggetje voor
ongeveer 10 minuten te wachten
op de instructeur, zodat hij mij

kon helpen. Ik was er eindelijk
over en ik ben zo snel mogelijk
verder gegaan, om het maar
achter de rug te hebben.

een kano en we waren allebei
niet echt goed gehumeurd, wat
het aan de andere kant ook weer
grappig maakte.

Toen ik eraf was en eraan terugdacht, had ik wel spijt dat
ik het niet had gedaan. Aan
de andere kant heb ik me wel
kapot gelachen samen met
een vriendin.
De rest van de dag hebben we
alleen maar op de slaapzaal
gezeten. Na het avondeten
was er nog een disco/
spelletjes avond, maar ik was
daar te moe voor en ben zo
snel mogelijk gaan slapen.

Dag 3:

Opnieuw kregen we tijdens
het ontbijt uitgelegd welke activiteit ze zouden gaan doen. Dit
was de laatste activiteit: kanoën.
We vertrokken, nadat we alvast
onze spullen hadden
ingepakt, omdat we terug naar
huis vertrokken die dag. We
hadden pech, omdat het
precies die dag slecht weer was.
We kwamen daar aan en kregen
uitleg. Ik zat samen met Amy in

terug te gaan. Omdat Amy en
ik er helemaal klaar mee waren,
ging het roeien terug op de een
of andere manier heel goed.
We gingen snel zonder enige
moeite en we gingen tegelijk.
Toen we uiteindelijk weer bij de
bus waren, reden we terug naar
het huis en gingen we voor de
laatste keer daar warm lunchen.
Mijn schoen was nog steeds niet
teruggevonden, dus moest ik
met natte, koude sokken terug in
de bus naar huis. Al mijn andere
sokken waren namelijk ook nat.
De terugreis verliep goed, zonder
problemen of bijna aanrijdingen.
En mijn schoen? Die is, nadat we
een paar weken terug waren,
weer teruggevonden.

Als ik er nu aan terugdenk, heb ik
Het water in de rivier stond laag, het heel erg naar mijn zin
gehad. Hoe overleef je Durbuy?
waardoor je goed moest
Je kan het niet overleven, zonder
opletten en doordat het water
vriendinnen en een hele hoop
laag stond, was het meer een
uitdaging. Dat vond ik er wel leuk lol.
aan.
Elodie Bonnardel, H2b
Op een gegeven moment waren
we halverwege de route en
begon het steeds harder te
regenen, dus besloten de
docenten om om te keren en
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