
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kerstkrant  
 

Klas 2 
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                                  V2a 

 

             V2b 

 

 

        V2c 

 

              V2d 

 

 

           HV2a 

 

               H2a 

 

 

         H2b 

 

               H2c 

 

 

              MH2a 

  

 

 

Bijna kerst..  

Geachte heer/mevrouw,  

 

 

De kerstlampjes twinkelen en de 

kerstklokken rinkelen, want over een aantal 

dagen is het kerstmis.  

 

 

Graag nemen wij u in deze kerstkrant mee 

naar de Werkweek van afgelopen 

september.  

U krijgt een inkijkje binnen de verschillende 

talentklassen en vakken hier op het 

Hoeksch. Ook leest u welke projecten er zijn 

georganiseerd en hoe ons Hoeksch Lyceum 

journaal hier altijd weer een mooie 

compilatie van weet te maken.  

 

 

Graag wens ik u samen met alle mentoren 

en docenten van klas 2 hele prettige 

feestdagen en een gezond en gelukkig 

2023. Maak er een mooi feest van met 

elkaar.  

 

 

Veel leesplezier.  

 

 

Hielke Haers  

Teamleider klas 2 
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Sportklas  

 

“De afgelopen periode hebben de 

leerlingen van de Sportklas weer flink 

bewogen en zijn zij in aanraking 

gekomen met voor hen tal van nieuwe 

sporten. Naast verdieping en 

verbreding hebben we ook weer 

aandacht gehad voor het leiding 

kunnen en durven nemen zoals in de rol 

van coach, scheidsrechter of 

organisator. Ook hebben we weer 

diverse clinics gehad: boksen, dans en 

klimmen.  

De komende periode gaan we in ieder 

geval ook kennis maken met de 

schaatssport op de schaatsbaan in 

Rotterdam. Het is geweldig om te zien 

hoe onze leerlingen met veel plezier 

deel nemen aan de lessen en clinics!”.  

 

Dhr. Van de Ruit  

  
 

 
Talentklassen 

ICT science  

 

Tijdens de talentlessen ICT-Science zijn de leerlingen de 

afgelopen periode druk bezig geweest met het project 

Artcadia. Dit project laat de leerlingen nadenken over 

thema’s die in het jaar 2080 waarschijnlijk aan de orde 

zijn. Verdeeld over vier groepen hebben de leerlingen 

oplossingen bedacht voor problemen binnen de 

thema’s water, gebouwen, mobiliteit en milieu & 

ruimte.  

 

Elk groepje heeft hierbij flink hun best gedaan om 

mooie bouwwerken te realiseren! 

 

 

 
 

 

 

Een mooi staaltje omdenken: kunnen we het stijgen 

van de zeespiegel niet meer tegengaan, dan gaan we 

toch gewoon onder water wonen. Dit groepje heeft als 

oplossing voor de stijgende zeespiegel dé oplossing: 

Atlantis 2.0, een onderwaterstad inclusief woningen, 

recreatie en voedselvoorzieningen. 
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Een gebouw met alle voorzieningen die je op een dag nodig hebt, dat 

is waar het volgende groepje aan gewerkt heeft. Niet meer onnodig in 

de auto, alles is in de buurt. Zo worden er minder broeikasgassen 

uitgestoten, een mooie oplossing dus! 

 

Verschillende oplossingen voor het vervoersprobleem 

zijn bedacht door het volgende groepje. Van 

energiezuinige schepen tot magneet aangedreven 

auto’s. Ook hier mooie oplossingen op de uitstoot 

van broeikasgassen te verminderen. 

 

Het laatste groepje gooit de indeling van steden volledig overhoop. 

Hoge gebouwen zorgen voor efficiënt gebruik van de beschikbare 

ruimte. Door al het transport ondergronds te laten plaatsvinden neemt 

ook dat minder plek in. Bovenop de gebouwen staan windmolens en 

bomen. 

 

Alle projecten zijn ingeleverd, het is nu afwachten of een of meerdere 

groepjes zich heeft gekwalificeerd voor de finale van Artcadia! 

 

Dhr. Snellink 
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Kunstklas  

 

Op donderdag 1 december presenteerden de eerste- en tweedejaars leerlingen uit de kunstklas 

hun werk. Na wekenlang experimenteren, oefenen, samenwerken en weer opnieuw beginnen 

werd de kunstvleugel van het Hoeksch Lyceum voor één ochtend omgetoverd tot een museum en 

de aula tot een theater.  

Onder begeleiding van mevrouw Van Bergen, mevrouw Weijs, meneer Jawalapersad, mevrouw 

Koffeman, mevrouw Van der Linden en meneer Verstraelen werden leerlingen klaargestoomd voor 

een presentatie binnen de onderdelen beeldende vorming, muziek, drama of film. Een creatief 

feest! 
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Escaperoom (shame) sexting  

 

Woensdag 7 en donderdag 8 december hebben de tweede klassen een escaperoom sexting 

gedaan! 

 

In twee verduisterde lokalen heeft elke klas in een groep van ongeveer 12 leerlingen geprobeerd 

de code van de telefoon van Ben te kraken. Uit een filmpje waarmee de escaperoom begon, 

bleek Ben zonder erbij stil te staan een naaktfoto van zijn zus te hebben doorgestuurd naar 

vrienden… 

 

Hoe is deze situatie voor zijn zusje? En wat als het jou overkomt? Wat zou je doen als het om jouw 

zus, broer of vriendin zou gaan? Wie of wat is strafbaar? Hoe kun je dit stoppen? 

 

                
 

Eerst moest de code van Bens telefoon gekraakt worden. Daarna werden filmpjes op tablets 

bekeken en werd in de schoolspullen, jassen en tassen van zijn fictieve klas gezocht naar hints en 

getallen om een tweede code te kraken. Zo kon worden voorkomen dat de foto van zijn zusje 

verder verspreid werd, want.. verspreiden is strafbaar! 

 

Met dank aan de dames van WIS Educatie die de lokalen leuk hadden ingericht en de leerlingen 

eens goed aan het denken hebben gezet over het maken en doorsturen van naaktfoto’s…  

Goede gesprekken met een gouden randje, want ‘wat hebben jullie op school een prettige 

ontvangst en een fijne sfeer tussen docenten en leerlingen!’.  

Mevr. Jorem 

 

Paarse Vrijdag  

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Dit is een dag waarop de 

leerlingen, door het dragen van de kleur paars, hun solidariteit tonen met de LHBTQIA+ 

gemeenschap.  

 

Vrijdag 9 december heeft onze GSA-vereniging voor deze dag allerlei activiteiten georganiseerd. 

In de ochtend is er samen met de conciërge de regenboogvlag gehesen. Daarna was er tijdens 

de pauzes ruimte om nagels te lakken in alle kleuren van de regenboog en om een paars bandje 

om te doen.   

Projecten 
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Ook is er tijdens verschillende lessen aandacht geweest voor deze dag. Tijdens een mentorles is er 

bijvoorbeeld stil gestaan bij de vraag; ‘Wat betekent LHBTQIA+?’en er is nagedacht over stellingen.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. Van Hoek 

 

De duurzaamheid van chocolade  

Op donderdag 22 december werkt klas 2 aan een project waarbij de duurzaamheid van 

chocolade centraal staat. We willen onze leerlingen de volgende boodschap meegeven; 

“Tijdens dit project kom je meer te weten over duurzaamheid en hoe dit een rol kan spelen in jouw 

dagelijks leven. Duurzame producten en jouw keuze daarvoor kunnen helpen om het leven van 

andere mensen te verbeteren.’’ 

 

Ook nu weer staan de Sustainable Development Goals, doelen die de Verenigde Naties hebben 

bedacht om de wereld een betere plek te maken, centraal. Onze leerlingen maken een korte reis 

om zich bewust te worden van het feit dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen als ze iets vaker 

kiezen voor duurzame producten. 

 

Zoals vermeld in de brief voorafgaande aan dit project behandelen wij een serieus onderwerp 

namelijk kinderslavernij in de cacaohandel. Maar met het thema chocolade mag een proeverij 

natuurlijk niet ontbreken. Is die duurzame reep eigenlijk wel lekker? Zo aan het einde van het jaar 

wordt ook nog de nodige kerstsfeer toegevoegd. En de one million dollar question: Who will 

receive the golden chocolate ticket? 

Deze dag is een initiatief van de werkgroep internationalisering. De projecten die wij organiseren 

rondom internationalisering (vorig jaar Global Exploration) hebben allemaal met elkaar te maken. 

Een betere wereld begint bij jezelf maar uiteindelijk zijn wij allemaal wereldburgers.  

 

Wij hopen er een hele geslaagde dag van te maken!  

 

Mevr. Baartman en dhr. Van der Laan  

 

 

 

 

 



 

 Ouderkrant | Tweede klas Pagina 8 van 12 

 
Op school loopt veel talent rond. Een aantal heeft zijn weg gevonden bij Hoeksch Lyceum TV. 

Onder begeleiding van Dhr. Jawalapersad maken leerlingen, uit verschillende leerjaren, onder 

andere het Hoeksch Lyceum journaal. Een aantal 2e jaars leerlingen zijn hierbij ook actief: Juliëtte 

den Engelsman, Fabiënne Buitendijk, Fleur Doornebosch, Finn Roos, Lucia Dijkman en Mees Vink. 

De laatste twee hebben we gevraagd iets over hun ervaring te vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Lucia Dijkman en zit in de klas MH2a. Ik doe al een jaar mee met HLTV. Ik ben er niet veel tijd 

aan kwijt, maar heb soms een les gemist om een aflevering te maken. Mijn taak is presenteren/ 

interviewen. In de brugklas moest ik, voor een opdracht, eens een keer iemand interviewen. Mijn 

docent en ik vonden het erg goed gaan. Daarom dacht ik meteen om mee te doen met het HLTV. 

Het presenteren vindt ik tof, omdat ik het geweldig vind om voor de camera te staan en uit te 

leggen wat er te zien is in de aflevering. Ik word rond de school soms herkend door leerlingen en 

soms zelfs door docenten, en dat is gewoon super leuk! Ik weet nog niet zo goed wat ik wil worden. 

Biologie is mijn lievelingsvak dus misschien wel iets in die richting. 

 

 

Ik ben Mees Vink en ik zit in V2b. Misschien hebben jullie mij al een keer gezien in een aflevering 

van HLTV. Ik zit al iets al iets langer dan een jaar bij. Ik ben gestart in de brugklas. Ik heb gekozen 

om mee te doen aan HLTV, omdat ik het leuk vind om mensen via de media te laten zien hoe leuk 

onze school is! Ook het samenwerken met leerlingen uit andere klassen vind ik erg leuk. Veel tijd 

ben ik aan HLTV niet kwijt, veel dingen gebeuren onder schooltijd. Elke aflevering is weer anders: 

we bedenken met elkaar de onderwerpen en de challenges. Ik wissel presenteren en interviewen 

met elkaar af, omdat ik beide dingen leuk vind. Het aan elkaar praten van het journaal vind ik erg 

leuk om te doen. Dan ben je ben van het begin tot het einde betrokken bij elk onderdeel van het 

journaal. Soms word ik op school herkend, dat vind ik erg grappig! 

 

Dhr. Jawalapersad 

Hoeksch Lyceum journaal 
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Uit het vak 

Aardrijkskunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen week is deze VWO 2 klas 

druk bezig geweest met het koppelen 

van het nieuws aan de leerstof die zij 

hebben geleerd.  

 

De leerlingen kregen een artikel over 

‘de magie van de megastad’ en ging 

hierin opzoek naar drie dingen;  

- Moeilijke woorden  

- Woorden uit het boek 

- Verschillende steden  

 

Door dit te doen hebben deze VWO 2 

leerlingen (hopelijk) een beter beeld 

van de lesstof, omdat zij nu zelfstandig 

een lastig artikel mochten analyseren.  

In dit artikel hebben deze leerlingen 

bijvoorbeeld meer informatie 

opgezocht over steden zoals New York 

en Hong Kong. Ook hebben de 

leerlingen meer geleerd over 

urbanisatie en de problemen die te 

vinden zijn bij een megastad.  

 

Dhr. Schuijer  

  
 

De dag van de Franse taal  

 

Dinsdag 15 november was het Hoeksch Lyceum weer in 

Franse sferen.  

 

De dag van de Franse taal werd wederom gevierd met 

de Franse driekleur veelvuldig in beeld.  

 

In de lessen Frans van deze dag werd bijzondere 

aandacht besteed aan de rol van het Frans in de wereld, 

met name in Franstalig Afrika waar meer Frans gesproken 

wordt dan waar ook ter wereld.  

 

Te gast was een collega die veel zaken doet met o.a. 

Burkina Faso, Benin en Togo. Hij heeft de leerlingen 

meegenomen in de wereld van Franstalig Afrika. De 

verschillen, maar met name de overeenkomsten, tussen 

mensen hier en daar werden al snel duidelijk. Ook kwam 

een vertaalster Frans in opleiding bij ons in de lessen kijken 

hoe de dag van de Franse taal werd vormgegeven met 

liedjes van o.a. Claude (de Nederlandse Stromae uit 

Enkhuizen), collages en posters maken over Franstalige 

landen in Afrika, het knutselen van Eiffeltorens en 

presentaties over het kiezen van Frans (klas 3) en Parijs 

(klas 4).  

 

In de 2e klas is er ook aandacht besteed aan de Franse 

film. Tijdens een interactieve les werden de leerlingen 

uitgedaagd om kennis op te doen van Franse films en de 

Franse stad Cannes waar jaarlijks het filmfestival 

plaatsvindt.  

 

Tijdens deze les konden leerlingen genieten van echte 

Franse lekkernijen zoals een madeleine, een Bretons 

koekje of een Tête Brûlée (een heel pittig snoepje, letterlijk 

vertaald: een heethoofd).  

 

De liefde voor de Franse taal en cultuur was volop 

aanwezig tijdens deze dag!  
 

Mevr. Louter  
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Beeldende Vorming  

 

Afgelopen week hebben wij met H2a een PILOT gedraaid waarin leerlingen een kerstkaart 

moesten ontwerpen en maken die postNL waardig is. Lang leve de decemberzegels.  

Iedereen fijne feestdagen gewenst!  
 

Mevr. Masselink 
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Afgelopen september gingen alle leerlingen uit 

klas 2 op werkweek naar het surf -en zeilcentrum 

Brouwersdam in Ouddorp. Het doel was om elkaar 

beter te leren kennen, maar natuurlijk ook om te 

genieten van alle activiteiten. De activiteiten 

liepen uiteen van sportief tot educatief en van 

spannend tot ontspannend. De kinderen hebben 

leren suppen en surfen en hebben van een schans 

gesprongen.  

 

‘s Avonds hebben zij hun angsten overwonnen 

door een heuse spooktocht te lopen, waarin we in 

het midden laten wie het spannender vonden, de 

kinderen of de docenten.  

 

De volgende dag gingen zij naar Zierikzee, waar zij 

een vossenjacht hadden. Zij hebben de stad leren 

kennen en konden punten en aanwijzingen 

verdienen door middel van vragen/opdrachten 

die de ‘vossen’ hadden bedacht. ‘s Avonds zijn zij 

naar Renesse gegaan waar de discotheek Pinky’s 

was afgehuurd. 

 

De laatste dag werd er gebowld en geklommen in 

het klimbos in Westenschouwen. We kunnen 

terugkijken op een geslaagde werkweek! 

 

Mevr. Van der Linden 

Werkweek 
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23 december is de allerlaatste ‘lesdag’ van het jaar 2022! We sluiten dit jaar af door met elkaar op 

school te ontbijten. Na het ontbijt zal er een kerstquiz worden gespeeld en daarna is het dan zover: 

de kerstvakantie kan beginnen. 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een heerlijke vakantie! 

 

 

 

Fijne vakantie! 


