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door de redactie

Daar zijn ook wij weer. Na een 
periode van overschakeling van 
onlineonderwijs naar fysiek 

onder  wijs en opstarttijd zijn we terug met 
een gloednieuwe krant. De eerste van dit 
schooljaar. We hopen natuurlijk één van 
de velen die we nog mogen schrijven. In 
deze schoolkrant zoomen we verder in op 
de omschakeling, werkdruk en stress en 
de jongerenrechtbank en komen we onder 
andere terug met onze vaste rubrieken: 
entertainment en opvoeden doe je zo. Het 
zijn voor jullie en voor ons warrige tijden 
waarin het tasten in het duister blijft. 
Zeker ook omdat dit leerling-initiatief is 
ontwikkeld en voor het eerst uitgebracht in 
coronatijden. Steun elkaar door de krant 
te blijven verspreiden onder familie en 
vrienden. De redactie doet ook nog een 
keer de oproep om je aan de welbekende 
maatregelen en regels te houden. Alleen op 
deze manier krijgen we corona samen onder 
controle. Wij rekenen op jullie!  
Veel leesplezier gewenst. 
  

door Erjen de Bildt

beste redactie 
van ‘Opvoeden 

doe je zo’
Ik zie om me heen dat de ouders tegen-
woordig niet meer streng zijn, maar dat ze 
vrienden willen zijn van hun kinderen. Wat 
vindt u hier van? Met vriendelijke groet, 
Mevrouw Olde Menink

................ 
beste mevrouw  

Olde Menink  
Er zijn verschillende manieren van opvoe-
den. Je kan je kind zijn gang laten gaan in 
wat het doet. Je kan heel streng zijn en voor 
alles wat jij vind dat fout is straf geven. Of je 
kunt je kind juist belonen voor dingen die 
het wel goed doet. Maar wat werkt nou het 
beste? 
Ik denk dat de opvoedingen die niet streng 
zijn juist beter zijn dan hele strenge opvoe-
dingen, maar het woord vriend is ook weer 
iets anders. Je moet als ouder natuurlijk wel 
grenzen stellen, sommige dingen kunnen 
gewoon echt niet door de mand. Maar als je 
een kind streng opvoed, doet het alles zoals 
jij het wil. Precies op tijd de pyjama aan, zijn 
tanden poets, heel netjes ouders aanspreekt 
met u, meneer en mevrouw. Als je je kind 
zo opvoedt dan denkt het zelf nergens meer 
over na, “ik poets mijn tanden omdat het 
moet van papa en mama”. Nee, je poetst je  
tanden om je gebit gezond te houden en te 
leren voor jezelf te zorgen. Ik denk dat je als 
ouder beter je kind kunt ondersteunen in 
wat het wil. Zo ontwikkelt het kind een eigen 
persoonlijkheid en niet een persoon die een 
perfectie reflectie is van beide ouders.  
Uiteindelijk is het dus het handigst om je 
kind op te voeden als een soort van coach, 
je wil het beste eruit halen. Als je je kind zelf 
laat denken en laat leren van eigen fouten 
dan krijg je veel sneller een verantwoordelijk 
persoon die bijvoorbeeld ook andere mensen 
begrijpt in hun doen en laten. 

 hé dagboek,  
door Lydie Jongbloed

7 juli 2020 – Papa is op het idee gekomen 
dat hij het aanbod van een collega zou 
aannemen. Nu we niet mogen reizen naar 
het buitenland, gaan we lekker kamperen 
met een geleende tent. 
Ik heb gezegd dat ik niet meega maar 
ik moet mee! Maar ik kom pas als de 
tent al staat, ik mag eerst nog naar mijn 
baantje bij Appie Heijn. Ik hoef niet bij de 
scheldpartijen te zijn die ongetwijfeld zullen 
uitbreken als mijn ouders de geleende tent 
gaan opzetten. 
Mijn vader is namelijk niet zo handig en kan 
moeilijk luisteren naar de mensen die wel de 
juiste stokken te pakken hebben. De laatste 
keer dat mijn ouders op een camping hebben 
gestaan en zelf de tent gingen opzetten is 
wel twintig jaar geleden. Vijf jaar geleden 
hebben we ook gekampeerd maar dat was 
in een luxe tent in Frankrijk. Dat was meer 
glamping, de tent was al opgezet, er was een 
koelkast, echte bedden die opgemaakt waren 
en stond een boodschappenpakket klaar. We 
waren na zes dagen alweer thuis want het 
regende de hele dag, we hadden het koud en 
alles was klam en nat. Toen papa een zware 
verkoudheid kreeg, gingen we direct naar 
huis. Want soms zat papa wel drie uur in de 
auto die op het parkeerterrein stond met de 
verwarming aan omdat hij het zo koud had. 
We gaan nu naar een gezinscamping in 
Kollumeroord. “Kunnen jullie lekker op de 
fiets ernaartoe”, zei papa. Ja duh, ik ga wel 
met de bus. Helemaal ernaartoe fietsen en 
dan wil hij ons natuurlijk ook niet naar een 
disco brengen. Want de disco op het terrein 
is natuurlijk kinderachtig, ik ben zestien jaar 
joh dan ga ik niet meer met die kleuters uit 
mijn dak! Bovendien krijg ik dan ook geen 
shotjes. Er is vast wel ergens een disco die 
wel leuk is. 
Mama heeft in de gang al spullen 
verzameld: regenpakken, rubberen laarzen, 
joggingbroeken en voor iedereen een 
wintertrui.....Ze wil niet dat we weer kou 
lijden. 
Dees heeft me een schok bezorgd: in een tent 
zit geen stopcontact dus ik kan mijn telefoon 
tijdens het kamperen niet opladen! ***?! Ik 
ga dus mooi niet mee. Ik kan niet tien dagen 
zonder social media. Dat is alsof je in een 
strafkamp zit. Papa is dus gek dat hij dat van 
me vraagt. 
28 juli 2020 – Papa heeft een last minute 
geboekt in Duitsland, in een luxe hotel. 
“Kost mooi geen drol nu iedereen niet wil 
reizen “, zegt hij. En weet je waarom nu 
opeens niet naar die tent gaan? Papa kon zijn 
laptop niet opladen op de camping…..! Ja bij 
de balie kon je gaan zitten en dan wachten 
tot er een stopcontact vrij kwam, je moest 
erbij blijven zitten want op die laptop staan 
allemaal belangrijke dingen van het werk, 
En per keer opladen kostte het een tientje! 
Lekker verdienmodel. 

––––––––––
Werkdruk en 
stress onder 
scholieren 

door Shanyl Soekhlall

Uit verschillende onderzoek uit de afgelopen 
jaren is gebleken dat vele middelbaar 
scholieren kampen met een te hoog 
stressgehalte. Oorzaken daarvoor zijn 
de druk van buitenaf, het ambitieniveau, 
een hoge sociale druk en de samenleving. 
Dat laatste is in verloop van tijd erg 
veranderd, tegenwoordig is de samenleving 
meer gebouwd op competitie en zijn we 
materialistischer en individualistischer 
geworden. Sommige jongeren zijn op 
16-jarige leeftijd al bezig met het opbouwen 
van hun CV. Ze zijn druk aan het bedenken 
wat voor baan ze willen en houden daarbij 
rekening met het kiezen van een bijbaantje. 
Soms komen daar ook nog dagen van 6 uur 
’s ochtends tot 2 uur ’s nachts bij kijken. 
Veel werken en ambitieus zijn voor je eigen 
toekomst is natuurlijk niet verkeerd, maar op 
jezelf letten is geen overbodige luxe. 

Al die stress en die prestatiedruk is 
misschien goed voor een intrinsieke 
drijfveer, maar het kan ook veel vervelende 
en nadelige gevolgen hebben. Een klein deel 
van de middelbaar scholieren krijgt zelfs een 
burn-out of een depressie. Voor de rest kan 
stress leiden tot (chronische) lichamelijke 
vermoeidheid, somberheid, vatbaarder 
zijn voor ziekten, slaapproblemen en 
spanningen. Dit zijn slechts enkele dingen 
uit een lange lijst is slechts een kleine greep 
uit een lange lijst van gevolgen van stress. 

Bij een burn-out denken we snel aan vol was -
senen die veel moeten overwerken en ‘geen’ 
leven meer hebben, maar het verschijnsel 
komt dus wel degelijk bij scholieren voor. 
Daarom wil ik onder andere hieraan 
aandacht besteden. Middelbaar scholieren 
lopen tegen dezelfde burn-out oorzaken 
als volwassenen aan: willen presteren, 
overvallen agenda’s en niet ontspannen. 

We moeten met z’n allen voorkomen dat 
wijzelf en anderen bezwijken aan de stress. 
Daarom kunnen we volgens professionals 
(beter) letten op de signalen van stress, 
spanning en vermoeidheid. Tips hierbij 
zijn ook om een dag van tevoren de dag 
te plannen en zeker rekening houden met 
ontspanningsmoment en pauzes. Op tijd  

Deze krant is een leerling-initiatief, moet 
geschreven en gedragen worden door 
mensen zoals jij en ik! De krant kan alleen 
blijven bestaan als we daar samen, als 
leerlingen van het Leeuwarder Lyceum, 
voor zorgen. We willen een medium voor en 
door leerlingen creëren. Daarom doen we 
bij deze een oproep aan jullie, ja, je leest het 
goed: aan jou! Hebben jullie nou nog vragen, 
ideeën, wil je graag een keer meekijken met 
de redactie of op vaste of ‘freelance’ basis een 
rubriek schrijven? Laat het ons dan weten. 
Stap op ons af, stuur ons een berichtje via 
Instagram of mail naar schoolkrantlyceum@
pj.nl. We ontvangen jullie met open armen. 
Sinds kort hebben we ook een Instagram 
account. Hier zullen we onder andere 
exclusieve content delen, 
prijsvragen uitzetten en 
nieuws met jullie delen. 
Volg ons daarom nu 
@schoolkrant.lyceum of 
scan deze code. 

Er zijn 3 deurtjes, achter één van de deuren zit 
de hoofdprijs. Nadat je een deur hebt gekozen 
opent de quizmaster een andere deur, waar niks 
achter zit. 
Je kiest deur 1. Dan opent de quizmaster deur 3: 
niks. Hij vraagt: “Kandidaat, wil je je keuze nog 
veranderen?” Wat is slimmer, of maakt het niet 
uit of je nog wisselt? En waarom?
Je antwoord kan naar schoolkrantlyceum@pj.nl, 
voor een gratis consumptie uit de kantine! 
  

door Michel van Vierzen

LSD 
op het  

Leeuwarder  
Lyceum

Op vrijdag 2 oktober was Minke Veltman 
van de Stichting JongerenRechtbanken 
op school om een opfriscursus voor de 
leden van de jongerenrechtbank van het 
Leeuwarder Lyceum te verzorgen. Een 
zestal leerlingen onder leiding van mevrouw 
Jongbloed werd in lokaal SH4 tweeënhalve 
uur ondergedompeld in de regels en het 
taalgebruik van de jongerenrechtbank.  

Het was alweer maanden geleden dat de 
leden van de jongerenrechtbank bij elkaar 
waren geweest en dat had natuurlijk alles te 
maken met de uitbraak van het coronavirus 
en de daaropvolgende lockdown in het 
afgelopen voorjaar. Met als gevolg dat de 
kennis over de gang van zaken bij een 
rechtszaak voor jongeren door gebrek aan 
zaken en oefening enigszins was weggezakt.   
In een korte pitch moesten de zes 
kort en krachtig uitleggen waar de 
jongerenrechtbank voor staat. Moeiteloos 
werd het onder woorden gebracht: de 
jongerenrechtbank is er om ervoor te zorgen 
dat conflicten en problemen op school 
tussen bijvoorbeeld leerlingen worden 
opgelost zodat alle betrokken partijen weer 
met elkaar door één deur kunnen.  
Door middel van een quiz werd de kennis 
omtrent de werkwijze herhaald. Aan de orde 
kwam onder andere dat er altijd drie rechters 
zijn en een aanklager en dat elke partij ook 
een advocaat heeft. Of dat deelname aan een 
rechtszaak van de jongerenrechtbank altijd 
vrijwillig is. Of dat alles wat besproken wordt 
tijdens een rechtszaak vertrouwelijk is en 
blijft.  
Dieper in het geheugen graven moesten de 
zes bij alle ezelsbruggetjes. Waar stonden al 
die afkortingen ook alweer voor? LSD, OEN 
(nee, niet de docentenafkorting voor meneer 
Oenema), OMA (en die vooral thuislaten), 
NIVEA, ANNA en SMART? Eén tipje van 
de sluier: LSD staat niet voor de synthetische 
drugs uit de jaren ’60 van de vorige eeuw, 
maar voor Luisteren, Samenvatten en 
Doorvragen.   
Benieuwd naar de betekenis van de andere 
afkortingen?   
Misschien vind je de wereld van het recht 
een interessante wereld en wil je na het 
behalen van je diploma rechten studeren. 
Misschien wil je gewoon een bijdrage 
leveren aan een goed schoolklimaat 
voor leerlingen en docenten. Dan is de 
jongerenrechtbank echt wat voor jou. Wil je 
weten of het wat voor je is? Neem contact op 
met mevrouw Jongbloed. En als je mee wilt 
doen, krijgt je een opleiding die – als je aan 
alle verplichtingen hebt voldaan – afgesloten 
wordt met een officieel certificaat. 
 En dan weet je ook waar al die afkortingen 
voor staan.

Overschakeling
door Jelte van der Zwaag

We zijn weer (bijna) zoals vanouds naar 
school, er zijn weer nieuwe leerlingen die 
het avontuur aangaan. Welkom! Het zal even 
wennen zijn geweest, maar binnenkort weet 
je niet beter meer. De rest weet wel hoe het 
gaat. Docenten startten weer op, leerlingen 
moesten weer vroeg, het huiswerk is weer 
begonnen, de vakanties waren te kort, afijn.  
Toch is het dit jaar anders dan anders, er 
staan tafeltjes met ontsmettingsmiddel bij 
elk lokaal, er ligt overal lint op de grond, de 
klassen zijn anders ingedeeld. We moeten 
1,5 meter afstand houden van de docent, wat 
voor iedereen behoorlijk wennen is. Het is 
moeilijk vragen stellen hoor, als je achterin 
het lokaal zit.  
Ook hebben een aantal leerlingen aan het 
eind van vorig jaar een leerachterstand 
opgelopen, thuis leren is toch anders. 
Echter, verbazingwekkend genoeg zijn er 
heel veel leerlingen overgegaan. Er zijn 
natuurlijk ook leerlingen geweest voor 
wie het niks uitmaakte en we hadden hele 
soepele overgangsnormen, maar toch, je 
zou verwachten dat er toch wel 20-40% 
van alle leerlingen tenminste in het Oranje 
gebied vielen. Dit was niet het geval; heel 
veel leerlingen die overgingen, vielen in 
het Groene gebied. Voor degenen die het 
vergeten zijn of nooit meegekregen hadden: 
Groen betekende dat je overging volgens de 
normale overgangsnormen; met maximaal 3 
tekorten die gecompenseerd werden.  
Ook de banduren zijn dit jaar anders, op 
woensdag is het namelijk altijd verkort 
lesrooster, en dan is bijna iedereen na 12:30 
uit, waarna er 2 banduren volgen. Dit levert 
een extra banduur op per week ten opzichte 
van de vorige jaren. Alle klassen moeten 2 
banduren inplannen, dat is ook nieuw. De  
banduren zijn er nu 2 jaar, er wordt nog 
volop mee geëxperimenteerd, is te merken.  
In ieder geval, we gaan weer gewoon naar 
school. Voor sommigen een verademing, 
voor anderen toch jammer. Sommigen 
moesten veel inhalen, anderen hebben niks 
  gemist. Verschil moet er blijven, iedereen 
     werkt op zijn eigen manier.

aan de bel trekken is iets wat op het moment 
nog te weinig gebeurt, terwijl jongeren en 
hun omgeving vaak voorverschijnselen 
niet herkennen. Wel hebben veel jongeren 
klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, 
vermoeidheid en / of paniekaanvallen. 
Naar dez e tekenen moeten we met z’n allen 
luisteren, want dat zijn verschijnselen die 
aangeven dat de grens bereikt is. Meer om 
elkaar denken, ‘nee’ zeggen tegen iets en een 
keer oprecht vragen hoe het met iemand gaat 
is in deze tijd en met zulke situaties meer 
dan welkom, dus schroom niet dat te doen. 

Wil je meer lezen over dit onderwerp? 
Check dan zeker eens de volgende boeken! 
• Fokking druk van Thijs Launspach. Het 
ultieme anti-stress boek. 
• Stop met stressen van Annemieke 
Ruggenberg. Handleiding voor jongeren met 
een (bijna) burn-out 
• Jong burn out van Nienke Thurlings. In 5 
stappen naar meer energie. 

 Schoolkrant,
Fabeltjeskrant  

door Sanne ten Wolde

Na een opvanguur zit ik met één overge-
bleven leerling een aflevering van Black 
Mirror af te kijken. De serie is filosofisch 
interessant, het laat de mogelijke nacht-
merries van technologische ontwikkelingen 
zien, maar ik durf het niet alleen te kijken. 
Als filosoof word je geacht dapper in je 
denken te zijn en niet alleen in theorie te 
spreken over hoe gedachte-experimenten de 
geest kunnen verruimen. Zo is het gekomen 
dat - nouja, ik ben een schijterd en zo is het 
gewoon gekomen. 

Ik draai me om om te checken hoe mijn ene 
leerling zich maakt.   
’Ik voel me verschrikkelijk. Jij?’  
Hij knikt.   
We voelen ons beiden verschrikkelijk.  

Het is vervelend als een serie zorgt dat je 
sympathie krijgt voor personen die je aan 
het einde wel moet verafschuwen, wat 
precies was wat er gebeurde. We staren 
een beetje voor ons uit, wij en onze interne 
conflicten, tot een paar vierdeklassers het 
lokaal binnenstappen.  

Blijkbaar is het pauze. Dat hadden wij 
niet zo door, met de aarde die net was 
vergaan in ons hoofd enzo. Maar het 
mooie aan gedachte-experimenten is dat 
de werkelijkheid dan wel weer meevalt. 
Nu is het gewoon weer een school met 
zeven leerlingen in mijn lokaal die zich als 
volwassenen - in de coronaïsche zin van het 
woord - over de ruimte verspreiden. Ik weet 
eigenlijk niet waarom iedereen in z’n eentje 
aan een tafelgroep gaat zitten. Het oogt 
alsof er iets gebeuren gaat, maar er gebeurt 
helemaal niets, behalve dat ik een banaan 
begin te eten. 

Een collega die ik graag mag steekt zijn 
hoofd om de deur, om te inventariseren 
wat we daar aan het creëren dan wel 
consumeren zijn. Ik toon de banaan. Hij lijkt 
teleurgesteld, terwijl, hoe kan je teleurgesteld 
zijn in een banaan? Je weet bij de meeste 
bananen meteen wat je aan ze hebt.  

 

Op het Digibord herkent iemand de foto 
van mijn inmiddels overleden egel. Hij 
stond op een glasplaat een meelworm te 
eten die vervolgens met photoshop werd 
weggepoetst, waardoor het lijkt of hij naar 
ons lacht. De jongens kijken een tijdje met 
weemoed naar de egel die ze nog nooit 
hebben gezien, hoewel het ook fatsoen 
of schijnfatsoen kan zijn. Dat laatste is 
begrijpelijk, want vorig jaar stuurde ik 
hun medeleerling uit de les omdat hij een 
slideshow van twee minuten stilte doorbrak, 
zodat hij zich moest melden en zeggen: ‘ik 
heb gelachen tijdens de rouwdienst van 
Poetin’. 

De collega kan er niet achterkomen wat 
we nu eigenlijk aan het doen zijn, wat kan 
kloppen, want soms is het zo dat iets zo is 
zonder dat iemand erover heeft nagedacht. 
Toch blijft hij staan. 

‘Waarom zitten jullie zo ver uit elkaar?’, 
begint hij. ‘Het lijkt alsof jullie elkaar niet 
moeten’.  
‘Mogen jullie elkaar wel?’ kaatst iemand 
terug. 
‘Mevrouw ten Wolde is mijn minst favoriete 
collega’, grapt hij (hoop ik). 

‘Maar even echt’, zegt er een.   
Oh, even echt. Dat is anders wat. We moeten 
er drie noemen, besluiten ze. Drie docenten 
die we  zouden nomineren voor in de zak 
naar Spanje. Of hoe zeg je dat netjes? Die 
je voor eeuwig de stem kwijt wenst. Door 
wie je de broccoli teruglegt en onder het 
poortje doorkruipt als je die aan het begin 
van de supermarkt ziet. Met een wederzijdse 
blik van goedkeuring pakken we elk een 
stift, verdelen het bord met een verticale 
lijn in tweeën, en beginnen volgzaam te 
nummeren. 

Dat geloof je zeker niet? Doe ook maar niet. 

‘Een school is toch een soort micro-
samenleving’, begin ik, ‘en de werkelijkheid 
is nooit een utopie. Het kan niet allemaal 
precies voor jou perfect zijn.’ 

‘Wie is er niet perfect?’ vraagt er eentje die 
duidelijk filosofie heeft gevolgd, en de weg 
van het algemene naar het concrete net iets 
te goed beheerst. 

’Ik maak iedereen perfect’ zeg ik, veel 
arroganter dan ik het bedoel. 

 ‘Kijk, je redt het in de wereld beter met 
fantasie. Sartre zei zelfs dat we tot iets 
magisch in staat zijn met onze emoties. We 
kunnen de werkelijkheid, ook de mensen, 
veranderen met ons voorstellingsvermogen.’  

Dit werd ze te saai. Ze hadden pauze en 
ze zaten hier voor hun lol. De pleziertrein 
moest wel blijven rijden.  

‘Oké, oké. Ik maak dieren van ze.’ 

Nee hè. Moet dat nou? Ik had het gewoon 
bij dat praatje hierboven moeten houden. 
Dat was een prima praatje. Ik probeer 
eroverheen te praten, maar ze zijn zo slim, 
die rotkinders met hun fanatieke breinen. Ik 
ga echt mijn dierentuin niet prijsgeven.  

‘Het is als met Poetin, maar dan omgekeerd. 
Poet zoekt gewoon een onhandig liggende 
worm, maar wij vermoeden dat hij lacht, 
omdat we van hem een mensje maken. 
Andersom hebben alle mensen wel iets weg 
van een dier, en als je dat soms bedenkt 
worden ze zachter in je hoofd, probeer maar.’ 

De jongens beginnen te denken en kijken 
mij onderzoekend aan. Één iemand grijnst. 
‘Te makkelijk!’ roep ik, en dan gaat de bel. 

De lieve ijsbeer doet zijn bril af en loopt al 
wrijvend terug naar zijn lokaal. Er zwaait 
een hert voorbij. Iemand anders gaf ik het 
boekje ‘de bouvier, toen en nu’, wat ik in de 
kringloop had gevonden. Je weet wel, zo’n 
grote hond die je vertrouwt op het moment 
dat je hem ziet. Hij was niet beledigd. Dat 
wist ik natuurlijk al: echt iets voor een 
bouvier om daar helemaal tevreden mee te 
zijn. 

Smith,  
Smith

& Smith
door Sander van der Blom en Kim Dijkstra

• Jaden is de zoon van Will Smith en  Jada 
Pinkett Smith, hij heeft ook een broer en 
zus (willow Smith en trey Smith). Jaden is 
geboren op 8 juli 1998 in Malibu.  
Zijn volledige naam is Jaden Christopher 
Syre Smith. Hij is een acteur en een rapper 
maar heeft ook zijn eigen watermerk en 
hij heeft een kledingmerk met vrienden 
opgericht, hier zit ook een recordlabel bij.  
Jaden heeft dit jaar een nieuw album 
uitgebracht; CTV3: Cool Tape Volume 3. 
Op het album staan ook twee features, eentje 
is met Justin Bieber en de ander is met  
Raury. Het album is een Hiphop/rap album.  

• Willow Smith is de zus van Jaden Smith en 
de dochter van Will Smith en JADA Pinkett 
Smith. Ze is geboren op 31 oktober 2000 in 
Los Angeles. Haar volledige naam is Willow 
Camille Reign Smith. Ze is een singer-
songwriter, record producer, actrice en 
een danseres. Haar laatste single is in 2020 
uitgebracht en features Jahnavi Harrison. 
Het is een bijzonder nummer, het is name-
lijk een oud en heilig nummer uit India. 
Het nummer moet rust en veiligheid 
voortbrengen.  

• Trey Smith is de broer van Jaden Smith, 
Willow Smith en Jodie Fletcher, hij is de 
zoon van Will Smith en Sheree Zampino. 
Hij is geboren op 11 november 1992 in Los 
Angeles. Zijn volledige naam is Willard 
Carroll Smith III.  Hij heeft een aantal rollen 
gehad in bijvoorbeeld All of us en The 
Speech. De laatste rol die hij had was in een 
videoclip van Jaden en Willow.
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           De Lelie

- - - -  PUZZEL - -  -  -
Het eerste goede antwoord in onze 

mailbox krijgt een consumptie 
naar keuze uit de kantine.

» oproep « 
redactieleden  

gezocht

   
M E T  V R I E N D E L I J K E  G R O E T E N  VA N  D E  S C H O O L K R A N T R E D A C T I E 

 Sander van der Blom   Kim Dijkstra   Stern de Kroon   Erjen de Bildt  

   Shanyl Soekhlall   Gijs-Izaac Stevens   Jelte van der Zwaag
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 Wil JIJ misschien re-
dacteur worden van de 
schoolkrant, dus schrijver, 
organisator, of vormgever? 
Meld je aan via  
schoolkrantlyceum@pj.nl 

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

 Heb JIJ commentaar of 
aanvullingen bij deze krant? 
Stuur je reactie naar  
schoolkrantlyceum@pj.nl 


