D E

S C H O O L K R A N T

V A N

H E T

L E E U W A R D E R

L Y C E U M

D E

S C H O O L K R A N T

V A N

H E T

L E E U W A R D E R

L Y C E U M

D E

S C H O O L K R A N T

V A N

H E T

L E E U W A R D E R

L Y C E U M

VIVENTUM

De Lelie

BLLAD

jaargang 19/#2

22 mei 2020

1 krant
met 3
namen
door de redactie

door Gerrit Hoekstra

In nuvere tiid
om dach te sizzen
Pinsjoen. Ik kin my der noch net in foarstelling
fan meitsje. Twaënfjirtich jier foar de klasse. Nederlânsk, skiednis, maatskippijlear, CKV, O&O,
Frysk. Leao Ljouwert, Slauerhoff, Sint Anne,
!mpulse Ljouwert, Aldlân, Ljouwerter Lyseum.
Dosint, mentor, tutor, MR-lid, eksamensekretaris, learstofûntwikkelder, talepleinbegelieder.
En dan: pinsjoen. Ik kin my der neat by yntinke
noch. Mar it wurdt fansels noch frjemder as dy
tiid tagelyk falt mei de koaroanakrisis. Ynienen
treffe jo net ien mear, no ja: sa no en dan komt
der immen yn byld, in learling, in kollega.
Fansels: feroaring hat der altiten westyn dy 42
jier. Fan kryt nei digiboerd, fan wandkaart nei
youtube, fan balpinne nei laptop of iPad. Mar
der bleaun ek in soad gelyk, hear. Foaral datselde
wêr’t it eins om gean moat by ûnderwiis: jonge
minsken helpe har ta te rieden op harren takomst. Wol in takomst yn in stadichoan yngewikkelder en hurder feroarjende mienskip en
maatskippij. Dat dogge jo net troch har allinne
mar te fertellen wannear’t der in -d of in -dt
skreaun wurde moat, dat de 80 jierrige oarloch
gjin 80 jier duorre en dat ‘sich’ yn it Frysk wol
goed skreaun is, mar net bestiet.

Welkom bij de tweede editie van de
schoolkrant, een krant met drie namen!
Maar dat is alleen deze keer, we horen graag
wat je van deze drie de beste naam vindt.
Dat kan via onze poll!
En we zijn te volgen
op Instagram:
Op het moment zitten
we vooral thuis vanwege het coronavirus.
Dat leek ons een goede aanleiding om juist
nu een schoolkrant te starten, om de school
toch nog een beetje samen te brengen en de
sfeer hoog te houden. Graag willen we nog
wel duidelijk maken dat deze schoolkrant
niet alleen tijdens de coronatijd wordt
uitgebracht, maar ook als deze rare tijd weer
voorbij is. En jouw bijdrage is ook van harte
welkom, hoe meer hoe liever. Wij wensen
iedereen veel leesplezier!

wat kijk en
luister jij?
door Sander van der Blom & Kim Dijkstra

» Mosquitoland (muggenland in het Nederlands)
van David Arnold is een boek over een meisje
met gescheiden ouders. Ze woont bij haar vader
en stiefmoeder maar ze komt er al snel achter dat
haar echte moeder ziek is, haar moeder woont in
Ohio en zij woont in Missisippi. Ze besluit naar
haar moeder te gaan zonder dat haar vader en
stiefmoeder het weten, ze neemt de bus maar de
reis gaat niet zo soepel.

It giet der ek en foaral om dat je mei elkoar beprate wat jo dwaan sille en moatte op in skoalle
dy’t noait los stean mei fan de rest fan de maatskippij, fan it libben. Hoe’t jo ûntwikkelrûtes fan
A oant Z ta ôflizze sille yn feroarjende learlânskippen en wêr’t jo sels, tegearre of yn in groep
keuzes meitsje moatte en wat dy betsjutte sille of
kinne.
Doe’t ik op Piter Jelles Aldlân kaam, hie ik krekt
seis jier leraar west op !mpulse Ljouwert. Twa
totaal ferskillende wrâlden en ik moat hiel earlik
wêze, dat ik de earste tiid faak tocht ha: “Wat
doch ik hjir yn fredesnamme op Aldlân?” Dat
kaam net omdat learlingen net doogden of ferfelend wienen. Krekt oarsom: op Jacob Botkeweg 3
kaamst in hiel protte hartstikke aardige, iepene,
behelpsume jonge minsken tsjin. En mei de grutte mearderheid fan kollega’s wie ek neat mis.
Nee, ik koe min wenne oan it gegeven dat learlingen faak sels net betinke mochten hoe’t se har
leartrajekten mei ynrjochtsje woenen. Yn alle
gefallen: folle minder as op !mpulse, teminsten.
Gelokkich feroare dat geandewei (oars hie ik
al lang fuort west!) Dat kaam benammen doe’t
earst de VWO-Plus en letter de Excellentklassen
kamen. Boppedat ûntwikkele de O&O-rûte himfierder en kamen jonge kollega’s mei fernijende
ideeën. Der feroare wat.
Wat foar my ek in rêdingsboei wie: Fryske Taal
en Kultuer jaan yn de boppebou. As skriuwer fan
Frysktalich toaniel en koarte ferhalen koe ik myn
‘karriêre’ mei nocht en niget ôfbouwe de lêste
jierrren. Lytsere groepen, fijne jonge minsken.
Bytiden strontferfelend, mar meastal goud!
Ik sis, tagelyk mei in tal learlingen út myn lêste
Excellentmentorklasse, farwol tsjin it Ljouwerter
Lyseum (gau ophâlde mei dy rare ôfkoarting
LeLy, trouwens!). In skoalle dy’t drok dwaande is
nije paden te sykjen en mei dêrtroch in libjende
mienskip. No wol yn in nuvere, spannende, soms
eangstige tiid. Ik binder likegoed wis fan: jimme
rêde der, linksom of rjochtsom, mei elkoar wol
mei. No en letter.
En ik? Ik fantasear myn ferhalen, skriuw se bytiden op en genietsje fan minsken dêr’k om jou
en fan dingen dy’k de muoite wurdich fyn. Dêr
hearre ûnder oare de goede herinneringen oan
42 jier foar de klasse by.
Bliuw hoeden, bliuw sûn, hâld hoek.

» Fahrenheit 451 is een boek geschreven door
Ray Bradbury en is gepubliceerd in 1953. Het
gaat over een brandweerman maar hij blust geen
branden hij steekt ze juist aan. In deze tijd zijn
boeken illegaal, je mag je gedachtes niet echt
uiten en eigen denkbeelden hebben ze liever
ook niet. De brandweerman (Guy Montag)
begint door een zelfmoordpoging van zijn
vrouw en een vraag van een jong meisje boeken
te verstoppen in plaats van ze te verbranden.
Hij wordt ontdekt en om te voorkomen dat hij
gepakt wordt moet hij vluchten.
» Fokking druk van Thijs Launspach. Hoe het
met ons gaat? Fokking druk natuurlijk! Een
volle agenda, een vol hoofd, het gevoel achter de
dingen aan te lopen en altijd tijd tekort komen:
het zijn dé kenmerken van deze tijd. Waarom
hebben we zoveel last van FOMO? Praktisch en
met de nieuwste wetenschappelijke inzichten
vertelt Launspach hoe je stress het hoofd kunt
bieden en meer rust kunt creëren in je leven.

hé dagboek,
door Lydie Jongbloed

Oh men, mag dit opgesloten zitten gauw voorbij
zijn? Ik ben bijna in staat om iemand een
rotschop te geven. Als ik dat gevoel krijg dan
probeer ik aan Bina te denken, die zit in een
driekamerflat opgesloten met een moeder die
geen geld verdient als zzp-er, als kunstenaar kan
ze nu niet optreden, drie zusjes dus geen eigen
kamer heeft Bina en ze heeft geen eigen telefoon
of laptop om lessen te volgen en met mij te
chatten.
Maar soms dan schiet ik echt uit mijn slof.
Ik wilde even naar buiten en toen hield mijn
moeder me weer tegen. “Waar gaan we naar
toe?” “Ik weet niet waar jij naar toe gaat maar
ik wilde even een rondje gaan lopen.” (ik had
gelukkig wel mijn runningshoes aan). Nou ze
wilde gezellig. ???, met me meegaan om een
rondje te lopen.
Zodra we het tuinhekje uit waren, ben ik
weggerend. Mama riep nog: ”Wat doe je nou?
Wacht op mij!” Maar ik deed net of ik dat niet
verstond. Bij het park stonden Johny en Dees.
Daar heb ik mee gekletst en toen ik meende dat
mijn moeder eraan kwam, ben ik snel weer gaan
rennen. Toen mama commentaar had toen ze
weer thuis was, zei ik; ”Ik zei dat ik een rondje
ging lopen! Je zag toch dat ik mijn schoenen aan
had gedaan speciaal ervoor?” Mama pissig maar
dat is haar probleem.
Dees vertelde dat Frits bij Jong Cambuur is
weggestuurd. Hij heeft geen VOG meer want hij
is in het park betrapt toen ze met vijf man bij
elkaar zaten te chillen. Ik vind dat wel flauw hoor
dat je dan naast die 390 euro boete ook nog zó
gestraft wordt. En zonder VOG kan je ook geen
stagelopen vertelde Johny.
Ik denk niet dat ik overga dit jaar. Al die stomme
lessen die je via de computer moet doen. Eerst
moet je een plek zoeken, je laptop moet goed
opgeladen zijn want anders zit je opeens stroom
en valt alles uit. Dan krijg je een opdracht en zet
de docent het beeld op zwart en aan het einde
moet je het gemaakte werk opsturen. Vet stom.
Als ze tegen mij zeggen dat ik de webcam aan
moet doen dan lieg ik dat die kapot is. Ik lig
dan lekker in bed en bijna aan het einde van de
les valt opeens mijn computer uit…Ja ik weet
ook niet hoe dat kan…! Kan je natuurlijk niet
iedere keer doen maar als ik denk dat er veel
opgestuurd moet worden dan gebeurt het.
Lollig is wel dat je nu kan zien hoe die mensen
wonen. Kerkebosch heeft een beer in zijn kamer
staan op een kast die propvol Legowerkstukken
staat. Zou hij die zelf gemaakt hebben toen hij
jong was? En Duplaisier heeft een Eiffeltoren als
klok. Nou die loopt netzo als die kerel heel erg
achter. Ik moet nog steeds mij overhoringscijfer
van drie weken geleden krijgen. Gisteren had ik
Engels en toen gilde opeens het dochtertje van
Vermeer dwars door de les heen: ”Ik vind jou
een trut!” Vermeer zei stom genoeg het niet op
haar sloeg ...
Goh mijn vader staat weer te roepen, hij zal
wel weer wat kwijt zijn. Ja thuis heeft hij geen
secretaresse die alles voor hem doet. Ik zal hem
maar even helpen want misschien mag ik dan
even naar buiten.

poëzie & vrijheid
log. De titel – de dood is geen meester uit duitsland – zegt het al. Hij verwijst naar het zogenaamde waterboarding - je windt een doek om
iemands hoofd/verzadigt hem herhaaldelijk met
water/zodat hij of zij wel in moet slikken/en vlot
krijg je antwoord op al je vragen -, de martelmethode waarmee de Amerikanen vandaag
de dag verdachten van terrorisme aan de praat
proberen te krijgen. Wreedheid en geweld zijn
geen zaken uit vroegere tijden. En nu zouden we
volgens de dichter tijd moeten hebben om na te
denken over vraag of wat we na 75 jaar eigenlijk
hebben te vieren. Een terechte vraag lijkt mij.
Om diep over na te denken.

door Michel van Vierzen

Bevrijdingsdag 2020 was een heel bijzondere
dag. Niet alleen omdat het op de kop af 75 jaar
geleden was dat de Tweede Wereldoorlog in
Nederland ten einde kwam, maar natuurlijk ook
vanwege het feit dat door het coronavirus – dat
welig door het land tiert – geen van alle geplande festiviteiten doorgang konden vinden. Tsead
Bruinja, Dichter des Vaderlands, verwijst hiernaar in zijn gedicht: vonden wij tussen uitslagen
uitvaarten en grafieken/tijd om ons te verdiepen/
rust om elkaar in de ogen te kijken. Toch gaat het
gedicht niet over corona en het niet doorgaan
van de diverse bevrijdingsfestivals. Hij heeft het
over moorddadigheid en dat deze niet alleen
maar te maken heeft met de Tweede Wereldoor

WOORDPUZZEL
Zoek 6 woorden
van minstens
6 letters.
Het eerste goede
antwoord in
onze mailbox
krijgt een
consumptie
naar keuze uit
de kantine
(als de school
weer open is)
De oplossing van vorige
puzzel: Het Panamakanaal is geopend in
1914. Fleur Lammertsen
was de eerste inzender.

STRIP

Heb JIJ misschien ook iets voor de volgende schoolkrant? Een roddel, een
raadsel, een vraag of tip, een verhaal? Stuur het naar schoolkrantlyceum@pj.nl
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