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Daar zijn we weer! Eindelijk weer een nieuwe Bel. Deze
keer vol met lieve berichtjes, film nieuwtjes en interviews.
Ben je benieuwd naar de rest? Blader dan snel verder!
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valentĳnsdag
B E R I C H T J E S  V O O R

Gerda, je bent
heel lief

Gekke spanninga wat
ben je toch een topper

Lieve Grytsje, wil je
mijn valentijn zijn?

Jonathan je bent
m’n soulmate

Voor Esmée Visser: Hey
lekker ding!! Isa

Feline jan,
je bent een

skatt <3

hallo gert mijn ert!!! 😍😘  misschien weet je wel
van wie dit is, maar ik wil zeggen dat je smoel mij
altijd laat lachen en dat ik heel veel van je mooie

koeien hou ! dikke kus alberta  

Ik hou van jullie mede
Depri Seksheksen

beste cinnamon
roll, wanneer
weer bekken?

Hey Omayma, Ik ben blij dat
ik je heb leren kennen, hvj!

X Quinten Pilgram.

nainky nainky nainky, je favoriete kleur is rood en soms gedraag je
je als een malloot ! wees alsjeblieft mijn valentijn, als je nee zegt
vermorzel ik je als een zwijn, en verkoop ik je in de albert heijn !

grapje, 'nee' zeggen zorgt ervoor dat ik huil, en zo verstop ik me ook
nog in een kuil ! dus zeg alsjeblieft ja, anders ga ik gooi ik je ma in

de vla ! groetjes je allerallerbestevriendin <3
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hoi arjen vdw, we
hebben je zuigzoen
gezien:) groetjess

hey arjen vdw, rood
staat je echt goed 😆

Lieve Tido, wil je opnieuw mijn
Valentijn zijn? Liefs, je Lara

hoi nicole yeung !!
we kennen elkaar niet maar ik

volg je op insta en je ziet dr altijd
heel leuk uit en je zingt super
mooi, fijne valentijnsdag <3

(platonische) groetjess :))

Lieve DLT-ers, zonder jullie
kwam ik dit schooljaar niet
door. Jullie zijn stuk voor
stuk waanzinnige schatten.

Love you! X, Bee Ik hou stiekem toch meer
van je dan ik soms laat

blijken. Je bent de beste en
liefste fries voor mij. Ik

hou van je, xx je tijgertje

hey lisa, wil je iets
minder hc zijn pls?

Lieve Gamila, zonder jouw
was ik vrijdag 4 feb, te
vroeg op school geweest!Jildou, wil je mijn

valentijn zijn. Liefs -H

aan mette herrema
ik moest hierdoor even denken aan het moment

dat we elkaar tegenkwamen bij het valentijnsgala
in de brugklas, been besties ever since :D

ik loev jou!

Gele
Emma jij
bent ok

Degradeer mij xxx K naar Krijn

Jents abma, do bist in skat
en do fertsjinnest folle

better dan him, love you :)

Ronan Pera is wel een
cutie ngl :)
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Lieve Jildau, je ziet er niet
echt uit als een kerstboom
maar mag ik je versieren?

Ronnnieeee, AKA ginger
😀 Ben zo blij dat ik je heb
leren kennen Loveuuuuu

xx bentee 😘

Mijn favoriete Veenstra, van harte gefeliciteerd met je 16e
verjaardag!!!!! Jij bent 1 van de weinige die mij altijd kan

opvrolijken en laten lachen over de domste dingen. Dankjewel voor
het zijn wie je bent, je maakt mij heel blij. Liefs (het coolste)

Nachtvlindertje
 

lieve wyts en rian. we moeten
snel weer blotevoetenpad. hou

van jullie!

marit, hier de valentijn die je zo graag wilde hebben en zeker niet
aan mij zat te hinten: uh yeah, marit !! je bent heel erg lief, en ook

nog zo actief (soms ook een beetje abusief, stop pls met mijn
gezicht aanraken) wat leuk dat ik dit berichtje kan insturen via de
bel, want deze rap verdien je wel ! een goede vriendin zul je altijd
zijn, wat ben je toch een zonneschijn ! oke dat was het, want mn

vader frituurt nu een kroket ! peace out B))

Lieve tender, ben jij Google
want je hebt echt alles waar

ik naar op zoek ben.

Lieve Mette, je zal wel moe
zijn, nadat je al die tijd in mijn

dromen hebt rondgelopen.

hiii lienneee, boba date?? ik
betaal (en stuur je een tikkie

terug, sorry) <3

Lara, Ten en Jildau, jullie
zijn echt mijn fav mensen
en ik hou van jullie <333

Hey Truus,
I love you x
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Nauta, mijn favoriete zwartharige emo ;) Dankjewel voor je gemene
grapjes over mij en onze talloze 15 minuut durende facetimes 8x

per dag. Nog een paar maandjes voor ons concert, en gek genoeg.. we
zijn nog steeds vriendjes hihi. X Ant-Man

Lieve Mette, ik hoorde dat je uit
de kast bent gekomen als straight,

gaat het wel goed met je?
L'Hannieka, de leukste furry
op aard. Dankjewel dat je er

altijd klaar voor staat om
samen onze M.M.F's te

vermaken met onze goede
humor. Wij zijn officieel bffs.

Deze Valentijn hoop ik dat
Koopmans minder kutgrappen

maakt over zijn vrouw.

Beste Betsy Grit,
dankjewel dat je

altijd voor iedereen
klaarzit! Groetjes

een leerling

Aaltje!! Je ziet jezelf vaak als het derde wiel
tussen ons groepje, maar stiekem vind ik

jouw leuker ;) Dat we nog veel slechte films
met zijn drieën mogen bekijken! x jouw

favoriete nachtvlinder

Jansen! Je bent zo slim en faalt er nooit in om mij jaloers te maken
met jouw brein. Graag gedaan voor het leuker maken van jouw

leven met mijn goede smaak in boeken. Toodles :)
 

Ik vind je leuk uwu
naar marije van seijst

mevrouw houwen 
geef minder huiswerk

geke spanninga ga
alsjeblieft brits praten

Ik ben
verliefd op

je Chloe

Je maakt me suïcidaal
school, bedankt!!

😘😘❤ ❤ ❤ 
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DON’T LOOK UP

De film Don’t Look Up was na nog maar een week al een van de meest
gestreamde films ooit op Netflix. Nou hoor ik dat soort uitspraken
naar mijn gevoel bij iedere matige nieuwe film/serie die Netflix
uitbrengt, maar feit is dat heel veel mensen hem bekeken en dat heel
veel mensen het over deze film hebben. Het is namelijk een film die
bedoeld is als satire, maar wel heel echt aanvoelt.

Dat is namelijk het probleem met de huidige staat van de wereld; de
ironie is dat het al zo slecht gaat dat het moeilijk is om dat nog meer
te overdrijven. Wat deze film daarom mooi heeft gedaan is het
klimaatprobleem net een ander jasje geven en zo ons een reflectie op
onze wereld te tonen. En dat is confronterend.

De frustratie die zovelen
van ons voelen (vooral wij,
als jongeren die moeten
toekijken hoe volwassenen
het compleet verpesten)
wordt perfect uitgebeeld
in deze film. Vooral het
door Jennifer Lawrence
gespeelde    karakter   Kate

Dibiasky belichaamt met haar huilbuien en woedeaanvallen de
wanhoop van het weten wat er gaat gebeuren, proberen er iets aan te
doen, maar niet naar geluisterd en niet serieus genomen worden. 

Maar Netflix wil je niet alleen maar wanhopig en gefrustreerd achter
laten met een bizar geloofwaardige voorspelling van de verdere
ontwikkeling van de klimaatcrisis. Ze hebben namelijk naar aanleiding
van Don’t Look Up samen met de organisatie Count Us In een online
klimaatactie platform opgericht.
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Moeder Natuur is degene die ons gemaakt heeft, en het wordt steeds
duidelijker dat zij ons net zo goed weer kan eindigen. Dit zal wel niet
in ons leven gebeuren, maar denk wel aan je kleinkinderen, en hoe
hun wereld eruit zal zien. En als je daar geen boodschap aan hebt,
bedenk dan wat je wel belangrijk vindt: hou je van schaatsen? Heb je
een hekel aan regen en stormen? Vind je het altijd zo leuk om op
vakantie te gaan naar een zomers eiland? Binnen onze levensloop zal
de kans dat we kunnen schaatsen iedere winter kleiner worden, zullen
stormen steeds vaker en extremer komen en zullen eilanden
onderlopen. Dit is geen voorspelling maar een feit. 

Ze hebben een mooie website (https://dontlookup.count-us-
in.com/) waarop ze ons grotere en kleinere stappen tonen die wij als
individuen kunnen nemen in ons dagelijkse leven om het systeem te
veranderen en met onze eigen acties niet alleen minder vervuilend te
leven maar ook anderen te inspireren hetzelfde te doen. Denk aan
dingen als minder vlees eten en je kleding tweedehands kopen, of
praten met je school over dingen die zij kunnen doen tegen
klimaatopwarming.

Dus: just look up! Doe er iets mee. 

Het doel hiervan is mensen ervan bewust maken dat er misschien
geen wereld-verwoestende komeet op ons af vliegt, maar dat de
klimaatcrisis echt is en dat we er iets tegen kunnen doen als we
samenwerken. 

SPOILER ALERT - Mis-
schien wel het mooiste
aan deze film is het
einde. Het laat ons
realiseren dat de mens
niet onoverwinnelijk is. 
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VRAGEN VOOR

We stellen onze docenten vele vragen, zoals
bijvoorbeeld: 'wat is het huiswerk?' of 'kunt u deze
opdracht uitleggen?' De leuke, niet gangbare
vragen die je in zulke ‘kletspotjes’ vindt, vallen wat
minder vaak. Laten we eerlijk zijn, die vallen
nooit.

Daarom geven hier meneer Elzinga, mevrouw BosveldDaarom geven hier meneer Elzinga, mevrouw Bosveld
en meneer Philipse antwoord op buitengewone vragen!en meneer Philipse antwoord op buitengewone vragen!

Elzinga: Aardrijkskunde
Bosveld: Biologie
Philipse: Momenteel geef ik alleen wiskunde. Ik ben ook bevoegd om sport en
bewegen te geven. Dit heb ik al sinds 1997 niet meer gegeven, dus het is niet
verstandig dat ik hier nog les in geef. Ik heb nadat ik de academie voor lichamelijke
opvoeding heb gedaan direct de opleiding tot leraar wiskunde gevolgd. Sport en
bewegen geven als 50 plusser zag ik toen als 25-jarige niet zo zitten.

Welk vak geeft u?

Elzinga: Sinds 2006
Bosveld: Euhm... ik denk al zo'n 15 jaar ondertussen...
Philipse: Op het Drachtster Lyceum werk ik al vanaf 1996, dus 25 jaar.

Hoelang werkt u hier al? 

Elzinga: Aardrijkskunde en wiskunde
Bosveld:  Muziek en Biologie, in die volgorde ;-)
Philipse: Gymnastiek, wiskunde, natuurkunde en tekenen.

Wat waren vroeger uw lievelingsvakken? 

BUITENGEWONE

DOCENTEN!

Elzinga: Voor hoe lang? Voor een jaar zou ik wel naar Berlijn willen, maar ook
IJsland, Zuid-Afrika of Nieuw-Zeeland.
Bosveld: Naar Duitsland, want daar wonen hele goede vrienden van me (wel zo
gezellig!) 
Philipse: Ik denk naar Zweden vooral vanwege de rust en de natuur met z'n vele
meren en uitgestrekte bossen .

Als u naar het buitenland zou moeten verhuizen, waar zou u dan heen gaan? 

INTERVIEW
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Elzinga: Nog nooit over nagedacht. Ik zou graag willen 'spioneren'. Ik ben heel
benieuwd hoe gesprekken binnen directies van KLM of Shell gaan. Of bij de formatie
van een kabinet.
Bosveld: Hahaha! Ik denk dat ik dan stiekem bij de koning en koningin thuis zou
gaan kijken, eens zien wat zij zoal doen op een dag.
Philipse: Een keer me bij een wereldleider in zijn werkkamer of vergaderruimte
laten opsluiten en dan luisteren wat ze allemaal zeggen en doen. Of, en dat lijkt me
veel leuker, bij dieren kijken en zijn waar je anders vanwege het gevaar niet dichtbij
kunt komen. Voorwaarde is wel dat ze je dan ook niet kunnen ruiken.

Wat zou u doen als u onzichtbaar was? 

Elzinga: Die weet ik al jaren. Ik wil graag naar de jaren '80 in Berlijn. De Berlijns
Muur stond toen nog en ik zou graag meedraaien in het leven van een West-
Berlijner en een Oost-Berlijner. Wist je dat door de Berlijnse Muur nu nog steeds
twee accenten zijn waar te nemen in Berlijn? Een westelijke en oostelijke variant.
Bosveld: Helemaal terug naar de dino's om te zien of de plaatjes en geluiden die we
er nu bij hebben gemaakt wel een beetje kloppen met de werkelijkheid.
Philipse: De tijd van de dinosauriërs. Wat een kolossale dieren zijn dat geweest, dat
zou ik wel eens in het echt hebben willen zien.

Als u door de tijd zou kunnen reizen, welke tijd zou u dan uitkiezen? 

Elzinga: Oef, lastig! Ik denk uiteindelijk een vogel, vanwege de fantastische
uitzichten.
Bosveld:  Ik denk een vlinder, liefst een grote monarchvlinder. Het lijkt me heel
bijzonder om de metamorfose (ei-rups-pop-vlinder) mee te maken, en
monarchvlinders migreren ook nog vele kilometers, dus dat lijkt me wel heel erg
stoer! 
Philipse: Een hond (Newfoundlander) lijkt me wel wat. Lekker achter stokken of
ballen aanrennen die mijn baas voor me weggooit en dan bij voorkeur bij water. Op
een eiland lekker over het strand rennen achter de strandlopers of meeuwen aan en
daarna lekker in de zee afkoelen. Thuis gekomen lekker in mijn mand uitrusten of
voor de openhaard gaan liggen. Na het eten lekker naast mijn baas op de bank naar
de tv kijken en snel in slaap vallen zodat ik als het donker is en mijn baas in bed ligt
misschien een keer een inbreker kan laten schrikken met mijn diepe donkere geblaf. 

Wat voor dier zou u willen zijn? 
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Zijn er nou docenten van wie jij zulke dingen wilt weten of heb je een leuke vraag,
mail dan even naar debel-drl@edu.singelland.nl! 

Elzinga: Voor hoe lang? Voor een jaar zou ik wel naar Berlijn willen, maar ook
IJsland, Zuid-Afrika of Nieuw-Zeeland.
Bosveld: Naar Duitsland, want daar wonen hele goede vrienden van me (wel zo
gezellig!) 
Philipse: Ik denk naar Zweden vooral vanwege de rust en de natuur met z'n vele
meren en uitgestrekte bossen.

Als u naar het buitenland zou moeten verhuizen, waar zou u dan heen gaan? 

Elzinga: Strijken. Ik ben blij dat mijn vrouw dat heel goed kan. Dat kan ik niet vaak
genoeg benadrukken. Tijdens mijn studententijd kreeg ik huisgenoot Rick vaak
zover om mijn overhemden te strijken. Ik deed dan ouderwets de afwas: zonder
afwasmachine.
Bosveld: Afstoffen, bah! 
Philipse: Eigenlijk is er niet iets dat ik vervelend vind om te doen. Het is juist lekker
en leuk om iets schoon te maken of op te ruimen. Het geeft een voldaan gevoel.
Doucheputjes schoonmaken of een verstopping oplossen is dan misschien wel iets
dat vanwege de rioollucht niet fijn is om te doen. 

Aan welk huishoudelijk klusje heeft u een hekel? 

Anouk Schapelhouman

Meneer Elzinga Meneer Philipse
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DAAROM ECOSIA!

Ecosia, waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Het lijkt een
beetje op Google, maar dan anders, want tijdens het zoeken via Ecosia
plant je namelijk bomen! Je plant niet alleen maar bomen, daarnaast
help je ook met veel meer projecten om de wereld te verbeteren.

Het werkt zo: Google, Ecosia en veel andere zoekmachines verdienen
geld door middel van advertenties. Het grote verschil is dat ze bij
Ecosia dit geld gebruiken om bomen te planten! Bij 45
zoekopdrachten heb je al 1 boom geplant!

Nog een groot voordeel van Ecosia is
dat Ecosia jouw gegevens niet
verkoopt aan adverteerders, wat bij
andere zoekmachines meestal wel
gebeurt. Na een week wordt daarnaast
ook nog je zoekgeschiedenis anoniem
gemaakt. 

Oké, Ecosia verzameld een klein beetje data, maar als je dat niet wil
kan je dat gewoon uitzetten.

En hoe zit het met je zoekresultaten? Krijg je wel goede
zoekresultaten als je met Ecosia zoekt?
Ik zoek nu sinds het begin van dit jaar met Ecosia en heb eigenlijk niks
gemist vergeleken met Google. Ik heb al mijn informatie kunnen
vinden.

De vraag is dus niet of je Ecosia gaat gebruiken, maar wanneer je het
gaat gebruiken!

Anouk Schapelhouman
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MEVROUW HEEGER

Ik ben mevrouw Heeger, ik ben 69 jaar en woon in De Wilgen. Ik heb
ongeveer 16 jaar wiskundeles hier op school gegeven, maar toen
moest ik stoppen omdat ik mijn AOW leeftijd had bereikt. Toen
meneer Hiemstra z’n eerste kindje kreeg, ben ik gevraagd om terug te
komen. Daarna nog een keer ivm. roosterveranderingen en nu ben ik
er weer omdat meneer Hiemstra een tweede kindje heeft gekregen. 
Ik tennis graag 2 a 3 keer in de week. Ik wandelen veel. Daar hield ik
vroeger helemaal niet van maar nu wel… En ik hou heel erg van
fietsen. Vorig voorjaar ben ik samen met mijn man naar Vlissingen
gefietst (want daar woonde op dat moment mijn zoon) en vandaar op
en neer naar Antwerpen. Wel met een elektrische fiets, maar dat
maakt het niet perse makkelijker.

INTERVIEW: 

Ik maak graag grapjes tijdens de les om de aandacht van de
leerlingen te behouden.

Wie bent u?

Hoe bent u op deze school beland?

Ik heb voordat ik in het onderwijs ging werken een andere HBO
opleiding gedaan (laboratorium). Dat werk heb ik 26 jaar gedaan.  Mijn  
man   was   wiskundeleraar, op mijn 47e ben ik ook wiskunde gaan
studeren. Onder andere omdat ik ook graag in de schoolvakanties vrij
wou zijn. Doordat ik zag hoe het ging bij mijn man, dacht ik; ‘Wat een
leuke baan’. Op de middelbare school ging wiskunde me al makkelijk
af, dus dat betekent vaak ook dat je het dan snel leuk vindt:). Bij mijn
eerste baan, op het laboratorium, voelde ik mij veilig. Ik had een
inkomen. Toen ik werd gevraagd voor het onderwijs vond ik dat eng,
maar mijn doel was om daar te komen dus heb ik het gedaan. 
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Ik deed vroeger de HBS-B, nu ook wel vwo genoemd. Ik was niet echt
goed in talen zoals Duits. Ik vond gymnastiek, wiskunde en
scheikunde wel erg leuk. 

Hoe was u vroeger als leerling?

Ik heb een hekel aan het inhalen van
proefwerken, het nakijken van proefwerken
en de administratie die erbij komt kijken.
Ook veel tussenuren vind ik niet fijn. 

Wat vindt u de positieve en wat de
negatieve kant van uw baan?

Ik probeer soms grapjes te maken of om juist het omgekeerde zeggen.
Zo probeer ik de aandacht van de leerlingen weer terug te krijgen. 

Hoe probeert u uw lessen zo leuk/interessant mogelijk te
maken voor de leerlingen? 

Door Gamila Shahboub en Marit Jensma
 Met dank aan mevrouw Heeger

Toch vond ik vond het moeilijk om weg te gaan van het laboratorium.
Bij het sollicitatiegesprek heb ik expres niet mijn best gedaan. Maar ik
kreeg de baan toch. Ik wou altijd al op de fiets naar het werk en toen
ik een paar jaar later solliciteerde op deze school kon dat en nu doe ik
dat iedere dag. Ik mis mijn oude werk op het laboratorium niet echt. Ik
ga nog wel steeds met mijn oud collega’s om. 

Ik vind het heel erg leuk om leerlingen wat uit te leggen. Ik vind het
contact met de leerlingen leuk. De wiskunde zelf vind ik natuurlijk ook
leuk maar niet moeilijk
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WAT ALS...
DINOSAURUSSEN NOG ZOUDEN LEVEN?

 

Je hebt er vast wel een keer over nagedacht, die ene vraag: ´Wat als?
Dus, hier de nieuwe rubriek met al je´shower thoughts'.

De mens zou ook sommige dino
´skunnen temmen om het land te
bewerken, en dat soort dingen. Stel je
eens voor, je gaat in die tijd naar de
markt met een kar vol met spullen en
een getemde ticerateratops sleept de
wagen mee! Ze zouden ook op dino´s
jagen verwacht ik, en ze zouden ook de
dino-eieren kunnen eten. En als de
jagers eindelijk boeren werden, hebben
ze wel een paar ´wachters´ om het dorp
te verdedigen tegen grote dino´s.

Als ze nú nog zouden leven zouden we vast een hele markt hebben vol met dino
producten, vlees, eieren en andere dingen. We zouden ze niet allemaal kunnen
temmen dus sommige kunnen we op een eiland opsluiten (behalve die kunnen
zwemmen en vliegen natuurlijk). De anderen zouden we wel vermoorden of temmen,
voor vlees of huisdieren. Je zou ze niet mogen hebben als huisdier natuurlijk, want je
mag ook geen tijger hebben, maar sommige doen het toch. Dus dat kan wel voor
problemen zorgen, zoals dat losse dino´s gaan rondlopen. En als ze dan rond gaan
lopen, worden ze wel vermoord door sluip jagers. Want als het niet mag, maar mensen
betalen er wel veel voor, wil je het risico wel nemen. En daardoor worden ze met
uitsterven bedreigd :P . Dus onze generatie zou ze afslachten net zoals bij de
neushoorns, apen en olifanten,

Door Lianne Dam

Dan zou de oerknal niet de dinosaurussen hebben geraakt, en er geen
vulkaanuitbarstingen zijn geweest of vul zelf maar in. Als daarna de oermensen zouden
ontstaan zou dat wel moeilijk zijn gegaan, want de hele tijd zouden er dino´s in je nek
hijgen om je op te eten, dus de vooruitgang moet erg moeizaam zijn geweest. En je zou
waarschijnlijk in constante angst leven. 
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FILMRELEASES BEGIN 2022

De bioscopen zijn weer open: hier zijn een paar films die binnenkort uitkomen!

Het is meer dan een oproep… Het is een waarschuwing. Warner Bros.
Pictures presenteert The Batman van regisseur Matt Reeves, met in de
hoofdrol Robert Pattinson als Gotham City’s bekende misdaadbestrijder
en zijn alter ego, de teruggetrokken miljardair Bruce Wayne.

'The Batman' 3 maart

In Uncharted, een film gebaseerd op een van de succesvolste en best
gewaardeerde gameseries aller tijden, maken nu ook filmkijkers kennis
met de jonge, handige schatzoeker Nathan Drake (Tom Holland) tijdens
het eerste avontuur met zijn partner, grappenmaker Victor “Sully”
Sullivan (Mark Wahlberg). In dit spectaculaire actie-avontuur maken zij
een gevaarlijke reis om de wereld op zoek naar ‘de grootste schat die
nooit is gevonden’ en komen zo tegelijkertijd op het spoor van Nathans
vermiste broer. 

'Uncharted' 17 maart

Een Chinese immigrante poogt haar belastingen in orde te brengen wanneer ze een gek
avontuur beleeft. De wereld blijkt in gevaar en enkel zij kan de planeet redden. Ze verkent het
universum en ontdekt hierdoor de andere levens die ze had kunnen leiden.

'Everything Everywhere At Once' 25 maart

Professor Albus Perkamentus (Jude Law) weet dat de duistere tovenaar
Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) de macht over de tovenaarswereld
wil overnemen. In zijn eentje kan hij hem niet tegenhouden, dus schakelt
hij de hulp in van magiezoöloog Newt Scamander (Eddie Redmayne).

'Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore' 13 april

In deze nieuwe actiekomedie van DreamWorks Animation staat een topteam van criminele
dieren voor hun grootste uitdaging ooit: brave burgers worden. 

'The Bad Guys' 27 april

Door Mare Herrema
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RARE SPORTEN

Het is goed voor je om genoeg te bewegen in het dagelijks lezen. Er zijn verschillende
manieren waarop je die beweging kan krijgen. Veel van ons zitten dan ook bij een
sportvereniging. Je hoort vaak dat er wordt gedaan aan voetbal, volleybal, tennis etc. Maar niet
iedereen doet aan alledaagse sporten. Er worden ook sporten beoefend die wat aan de
raardere kant liggen.

Rebeka Uzima

De naam klinkt misschien misleidend. Worstelen met een octopus? Het idee van
octopusworstelen is dat een aantal deelnemers de zee in gaan en een octopussen gaan
vangen. De persoon die terug komt met de grootste octopus wint de wedstrijd. De
sport is ontstaan in Amerika in de jaren zestig.

Octopusworstelen

Twee teams van vier spelers moeten een bal bij elkaar in het net gooien. Maar er zit
een addertje onder het gras. Elke speler heeft namelijk een stroomstootwapen
waarmee ze spelers van het andere team schokken kunnen geven. De schokken zijn
niet schadelijk, maar het kan wel spasmen veroorzaken. De sport is bedacht in 2012
door een groepje mannen uit Californië.

Ultimate tazer ball

Bedracing is ontstaan in de jaren zestig. Bij bedracing kleed je een bed zo mooi
mogelijk aan en ga je er 3 kilometer mee racen. Vijf man staat naast het bed en één
persoon ligt in het bed.

Bedracing

Met een vrouw een moeilijk parcours vol hindernissen overgaan. Degene die als eerst
de finish bereikt wint. Verschillende kampioenschappen worden gehouden over de
hele wereld. De persoon die het snelst bij de finish komt, krijgt ook een plaats in het
Guinness World Book of Records.

Vrouwdragen

Het is een traditionele sport uit China. Het wordt al eeuwen gespeeld. Het werd voor
het eerst gespeeld in de 15e eeuw door de inheemse bevolking van Maleisië. In het
Nederlands wordt het ook wel “voetbal-volleybal” genoemd. Het is hetzelfde als
volleybal, maar bij Sepak takraw mag je de bal niet aanraken met je handen.

Sepak takraw
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DIE CORONA SPOOKT
ALLEEN IN JULLIE KLAS, IK

MAG JULLIE NIET
- Walicka

17 - 39 VIND IK DE MOELIJKSTE
SOORT SOMMEN, DAN HOUDT

MIJN VERSTAND ER MEE OP
- Koopmans

(HET EERSTE UUR MAANDAG IS NET AFGELOPEN) "FIJN
WEEKEND ALLEMAAL!"

- Gildemeester
LL1: MEVROUW, WILT U EEN

LEUK WEETJE WETEN? 
NEE, NEE DAT WIL IK NIET

- Houwen

'JE MAAKT MIJ GELUKKIG. MAAR NIET OP EEN PRIVÉ MANIER HOOR,
DAN KOM IK NATUURLIJK WEER IN DE KNIPOGEN TERECHT.

ALLEEN MET WISKUNDE MAAK JE MIJ GELUKKIG."
- Koopmans

(LEERLING LEVERT TVT IN)
MENEER KOOPMANS

BESTUDEERT HET EN ZEGT: 

OKE. ALS IK DIE OPDRACHT HEB
GEGEVEN, WIE RAAKT ER DAN

LICHTELIJK IN PANIEK? EEN PAAR
MENSEN DUS.  ALS IK NOU EEN MES

TEGEN JE KEEL ZOU ZETTEN WAT ZOU
JE DAN DOEN?

- Lammerts

GOEDE MANIEREN ZIJN
GOED. WIE GEEN

GOEDE MANIEREN
HEEFT KRIJGT EEN
SCHOP IN Z'N REET

- Koopmans

IK MAAK DE ANTWOORDEN TERWIJL IK NETFLIX KIJK, IK DENK DAT
HET DAAROM STEEDS NIET KLOPT

- Walicka

( D E Z E  U I T S PRA K E N  Z I J N  I N G E Z O N D E N  D O OR  L E ERL I N G E N .  H E E F T  J O U  L ERA AR

O O K  I E T S  GRA P P I G S  G E Z E G D ?  S T U UR  H E T  I N  O P  S C H O O L B ORD . I N F O  >  L I N K S  >

K N I P O G E N )

KNIPOGEN
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Een lichtje in een donker dal
Dat het duister van de hemel stal
Ben jij degene die mij redden zal

Na deze eindeloos lange val 
 

Ik zit vast in het verleden
Ik moet die tijd vergeten

Breng jij me naar het heden
Zou jij de uitweg weten

 
Jij blijft maar ontwetend

Over wat je hebt betekend
Dat je mij hebt ontketend

Van een gevoel, o zo vretend 
 

Je gaf me voor het eerst vertrouwen
Je zorgde ervoor dat ik van het leven houd

Ik voelde me niet meer opgevouwen
Het voelde nog nooit zo vertrouwd 

 
Je gaf mij een leven
Je maakte me blij

De beseffing duurde maar even
Mijn redding, dat ben jij

 

MIJN REDDING

Tim Koopstra


