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Hey, wat leuk dat je leest!  

Dit is de eerste editie van de schoolkrant van dit 

schooljaar, met als thema:  

We mogen weer!  

De redactie heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om 

weer een mooie krant samen te stellen. We zijn blij om 

weer te beginnen met de schoolkrant dit jaar en hopen 

dat jullie ernaar uit zullen kijken.  

In deze editie vind je onder andere interviews, 

reisverhalen, puzzels, en nog veel meer, dus wij hopen 

dat jullie het leuk vinden en veel leesplezier! 

 

Wil je ook bij de schoolkrant of heb je leuke ideeën? 

Laat het ons weten via schoolkrant@broklede.nl!  

 

De redactie: 

Fien Nuijten, Pernille van Tol, Isabella Risseeuw, 

Diewertje Ruijtenbeek en Lotte Roks 

  

   VOORWOORD 

mailto:schoolkrant@broklede.nl
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In elke editie van de schoolkrant komt een klein stukje 

te staan over de redactie. Deze keer stellen onze 

nieuwste leden zich voor:  

Fien Nuijten en Pernille van Tol 

 

Hoii! Ik ben Fien uit 1TVm en ik ben sinds dit jaar 

actief bij de schoolkrant. Ik ben bij de schoolkrant 

gekomen, omdat ik schrijven leuk vind, en vroeger ook 

al heel veel verzonnen verhalen schreef. Naast 

schrijven vind ik onder andere hockey, tekenen en 

gewoon creatief bezig zijn leuk om te doen. Daarom 

kan je mij buiten school ook vaak vinden op de 

hockeyvelden (MHV). 

 

Hoi! Ik ben Pernille uit klas 1HVd! Ik ben bij de 
schoolkrant gekomen, omdat ik van kleins af aan heel 
erg van schrijven hou. Vroeger schreef ik graag 
verhalen, maar op dit moment vind ik dat niet heel leuk 
meer. Na school ben ik vaak te vinden met vriendinnen 
en in mijn vrije hockey ik ook heel graag. Mijn 
aanleiding om bij te schoolkrant te komen is, omdat ik 
nog wel heel erg van schrijven hou maar soms niet 
weet waar ik over moet schrijven. 

             WIE ZIJN WIJ? 
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Door Fien Nuijten 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! En dat betekent 

dat er ook weer nieuwe brugklassers een nieuwe start 

maken op een nieuwe school! En dat is natuurlijk heel 

spannend maar ook heel leuk. Ik interviewde er twee, 

namelijk Chloé (1HVc) en Bloesem (1TVm) om te 

weten te komen wat zij er nou van vinden. Ik zit zelf 

ook in de brugklas (1TVm) en ik vind het heel leuk! 

 

Hoe hadden jullie het voorgesteld om te beginnen op 

Broklede? 

Chloé:  Ik had gedacht dat het heel stressend zou zijn, 

met veel grote kinderen. En dat je dan daar dan alleen 

heel klein door al die grote liep. 

Bloesem:  Ik had me voorgesteld dat het moeilijk 

was om het lokaal te vinden, het starten met meteen 

Engels praten, want ik doe TTO. En om vrienden te 

maken.  

 

 

 

HOE IS HET IN DE BRUGKLAS? 
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En is het uiteindelijk zoals jullie het hadden 

voorgesteld? 

Chloé:  Het is nog steeds wel eng met door de gangen 

lopen met die grote kinderen maar het is wel gewoon 

heel leuk met mijn vrienden enzo. 

Bloesem: Ja, ongeveer wel, het Engels praten ging 

wel makkelijker dan gedacht en ik heb nu ook echt 

super leuke vriendinnen! 

 

Hebben jullie een leuke klas, al veel vrienden?  

Chloé:  Ja, ik heb een hele leuke klas en ook al heel 

veel leuke vrienden en vriendinnen!! 

Bloesem:  Ik heb wel een hele leuke klas, soms wel 

heel druk maar dat is ook wel weer leuk. En ik heb al 

veel vriendinnen, ook heb ik veel mensen uit me klas 

waarmee ik denk dat ik wel vriendinnen mee kan zijn. 

 

Vinden jullie het huiswerk veel vergeleken met groep 8 

of valt het wel mee? 

Chloé:  Het is wel veel vergeleken met de basisschool, 

maar het is wel te doen want het is ook weer niet heel 

erg. 
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Bloesem:  Het is wel veel meer dan op de 

basisschool, maar ik ben er nu wel aan gewend. Dus 

het is nu wel goed te doen. 

 

Wat vonden jullie van het brugklaskamp? 

Chloé: Ik vond het heel leuk en ook echt mega 

gezellig met al mijn vrienden en vriendinnen. 

Bloesem:  Ik vond het heel leuk, Maar ik had het 

heel anders verwacht. 

 

Welk vak / vakken vinden jullie het leukst? 

Chloé:  Ik weet het niet helemaal soms is een vak leuk 

maar soms is het ook saai. Maar ik denk toch echt wel 

Frans! 

Bloesem:  Ik vind denk ik als ik mocht kiezen art en 

techniek wel het leukste, omdat ik het leuk vind om 

dingen te maken en te tekenen, want ik teken ook vaak 

in mijn vrije tijd!  

 

En Bloesem wat vind jij het leukst aan TTO? 

Bloesem :  Dat het een extra uitdaging is, waar ik ook 
later veel aan heb omdat ik dan goed Engels kan! 
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FOTOREPORTAGE 
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Door Diewertje Ruijtenbeek 

et is midden oktober wanneer ik in het ietwat 

frisse gebouw wacht op de eerstvolgende 

bezoekers. Ik werk misschien nog niet heel lang 

op het kasteel, maar ik voel mij nu al thuis. Ik denk dat 

het komt door de hele sfeer, zeker nu de bloesem van 

de bomen valt en plaatsmaakt voor oranje en rode 

bladeren die volgende maand de kiezels zullen 

bedekken. De eerste dwarrelen al door de lucht naar 

beneden. De ochtend is rustig en het lijkt een stille 

zaterdag te zijn. Ik ga naast mijn collega achter de 

verwarmde informatiebalie staan en vraag naar zijn 

week. Hij vertelt dat het de hele week al rustig was in 

het kasteel, maar dat er (zoals altijd) aparte dingen zijn 

gebeurd. Zo waren mensen zo gek geweest om hun 

hond in een kluisje te stoppen, en was er een man die 

het handig leek om voor de uitrijdslagbomen van de 

parkeerplaats te gaan staan met zijn fiets. Het 

gewoonlijke dus. Ik zucht en kijk weer naar buiten door 

de openstaande deuren. Plotseling zie ik twee aparte 

verschijningen de ingang benaderen. Ik spot een man 

en een vrouw. Ze zullen de dertig zijn gepasseerd en 

allebei hebben ze een elfenkostuum aan. Ik laat het 

H 

ARDENNEN ARDENNEN 
VROUWEN MET ELFENOREN EN 

MANNEN VERKLEED ALS BOMEN 
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even op mij inwerken. Een… elfenkostuum… Wat heb 

ik gemist? 

Ik loop richting de deur. Zodra de twee binnenlopen 

kan ik hun outfits beter bekijken. Ze lopen met zowel 

een hutkoffer (God mag weten wat daar inzat) als een 

reuze Canon camera de ruimte binnen. De vrouw is 

verkleed met alles erop en eraan: elfenoren, 

middeleeuws kostuum, takjes in het haar gestoken. De 

man is simpel gekleed in donkere boskleuren, maar 

heeft wel even puntige oren als de vrouw. Ik heb het 

gevoel dat hij vooral dient als cameraman en 

sjouwjongen, want hij zegt niet veel en staat er maar 

ongemakkelijk bij. Ik vraag mij af wat deze mensen hier 

brengt op de vroege ochtend. 

De vrouw vertelt dat ze hier zijn voor het evenement 

Elfia. Meteen gaan er wat alarmbellen bij mij rinkelen. 

Elfia is het grootste kostuumfeest van Europa, wat hier 

inderdaad georganiseerd wordt. De enige error die ik 

krijg: Elfia was in April. Het is oktober. “Wij zagen op 

jullie website dat het vandaag was.” 

Mijn collega, die inmiddels bij mij is komen staan, lijkt 

even verdwaald te zijn in zijn eigen gedachten. Dan 

licht zijn gezicht op en hij begint ongemakkelijk te 

lachen. “Ik denk dat u een ander kasteel bedoelt.” Hij 

noemt de naam van het kasteel en de vrouw begint 
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opgelucht te knikken. “Dan kunnen we daarnaartoe! 

Waar is dat precies?” 

Mijn collega begint stom naar mij te kijken. Ik weet van 

niets, al heb ik wel een vermoeden waar dit heengaat. 

Het zal toch niet? 

“Dat kasteel staat in Limburg. Dat is hier ongeveer 190 

kilometer vandaan.” 

~~~ 

Het lijkt wel verkleed-je-als-aparte-dingen-dag 

vandaag. In de vroege middag zit ik rustig van mijn 

kopje bosvruchtenthee te drinken na een drukke drie 

uur te hebben gestaan. (Als er veel mensen komen heb 

ik geen tijd om te gaan zitten) Nu is het aan mijn 

collega de beurt om mij naar míjn week te vragen. Ik 
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draai mij naar hem om en vertel net over mijn goede 

wiskunde cijfer als hij ineens naar iets achter mij kijkt. 

Zijn ogen worden groot. “Wat komt daar nou 

aangelopen?”  

Ik draai mij weer naar de deur en zie opnieuw een man 

verkleed, maar deze keer niet als elfje. Meneer is 

verkleed als een boom. Een nogal kouvattende boom 

lijkt mij. Het is vijftien graden en meneer loopt 

(correctie: schrijdt) in een poncho-achtig groene tuniek 

zonder mouwen en met blote benen naar de ingang. 

Een verkeerde wind en hij staat zo in zijn ondergoed. 

De man loopt zonder ons een blik waardig te keuren 

naar de ticketscan, scant zijn ticket en paradeert met 

opgeheven hoofd de hoek om. De rest van de dag heb 

ik hem niet meer gezien, ook niet om het kasteel te 

verlaten. Wel vond ik een spoor van blaadjes die van 

zijn kostuum waren gevallen… 
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Door Pernille van Tol 

Sommige mensen vinden het spannend om op kamp te 

gaan, sommige hebben er juist enorm veel zin in, maar 

soms is het ook fijn om te horen wat een ander er van 

vind. Daarom heb ik een stukje geschreven over wat ik 

vond van het brugklaskamp van Broklede. 

 

Woensdag:  

Toen ik die ochtend wakker werd had ik er super veel 

zin in. Ik had snel de laatste dingen in mijn tas gestopt 

en ik was er klaar voor. Toen ik op Broklede aankwam 

was het nog best rustig maar snel stroomde het vol met 

allemaal kinderen. Snel daarna was het tijd om in de 

bus te stappen ik zat samen met allemaal vrienden in 

de bus en het was super gezellig. Toen we daar 

aankwamen werden we met open armen ontvangen 

door de medewerkers met een lekkere lunch. Na de 

lunch deed iedereen met zijn klas een paar leuke 

activiteiten. Verder verliep de dag super leuk en 

hadden we veel vrije tijd.  

 

 

HET BRUGKLASKAMP 
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Donderdag:  

We werden 7 uur ’s ochtends wakker gemaakt door de 

junior mentoren en er werd ons verteld dat we om 8 

uur bij het restaurant moesten zijn voor het ontbijt. Die 

ochtend hadden we een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt 

moesten we ons warm aankleden en een extra setje 

kleding meenemen, omdat je misschien nat kon 

worden. We gingen naar de Go Challenge vertelde mijn 

mentor. Het was super leuk bij de Go Challenge, je kon 

daar klimmen aan een klimmuur en je kon kanoën en 

nog veel meer leuke dingen. 

     

Voor het avondeten aten we friet met een hamburger, 

het smaakte overheerlijk. Na het avondeten kregen we 

te horen dat we een spooktocht gingen doen daar had 

ik super veel zin in. Het was pikdonker toen we daar 

heen liepen. We kwamen bij een hek waar een 
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begeleider ons een glowstick gaf en vertelde hoe we 

moesten lopen. Het was super leuk!  

 

Vrijdag: 

Vrijdag werden we iets eerder wakker gemaakt, zodat 

we nog tijd hadden om onze koffer in te pakken. Bij het 

ontbijt moesten we ook lunch maken, want we gingen 

die dag naar Slagharen. We moesten eerst nog drie 

kwartier naar Slagharen rijden, maar dat maakte niks 

uit want ik had er enorm veel zin in. Meteen toen we in 

het park waren rende ik met mijn vrienden naar de 

Gold Rush de grootste achtbaan van het park. Toen we 

eindelijk aan de beurt waren was het super leuk! Verder 

heb ik nog in veel meer attracties gezeten en was het 

super leuk!  
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Door Isabella Risseeuw 

In de week voor de herfstvakantie hadden alle derde 
klassen activiteitenweek. In deze activiteitenweek 
hebben we verschillende dingen gedaan, maar het ging 
vooral om de klas meer samen te brengen met 
verschillende activiteiten. Het ging ook over je 
toekomst, over keuzes maken en je comfort zone. 
 
Op dag één en twee, maandag en dinsdag, hadden wij 
Breek Academy. Bij Breek Academy leerden we over 
je comfortzone en keuzes maken. Op dag één ging het 
voornamelijk over je comfortzone en ook over wat je 
niet en wel aan mensen kunt zien. Eigenlijk zoals een 
ijsberg; een deel is onderwater, dat wat je niet kunt zien 
zoals interesses, je verleden etc. en een deel is 
bovenwater, zoals je uiterlijkheid en hoe je je gedraagt. 
We hebben verschillende spellen en opdrachten 
moeten doen, zoals met zestien mensen op 3 stoelen, 
maar ook elkaar complimenten geven. Ik vond 
sommige dingen wel leerzaam, zoals hoe mensen 
omgaan met hun comfort zone maar sommige spellen 
waren niet persé nodig.  
Op de tweede dag (dinsdag) hebben we het 
voornamelijk over keuzes maken gehad, wat opleidt 
naar de keuze aan het eind van het jaar, voor welk 
vakkenpakket je moet kiezen en hoe je de keuze kan 

ACTIVITEITENWEEK KLAS 3 
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maken. We hebben verschillende keuzestijlen 
besproken, welke bij ons past en welke we meer willen 
gebruiken. Een paar voorbeelden zijn de denkstijl, de 
gevoelsstijl, de intuïtieve stijl, meewerkende stijl, etc. 
We hebben het ook even gehad over wat we later 
willen doen. Ik vond deze dag interessanter. We 
moesten namelijk een formulier invullen en aanvinken 
welke kwaliteiten het best bij ons paste en welke 
minder met een +, ++, +-, -, - - systeem. Dit gaf me 
een beetje een beeld over wat bij mij past. Ook was 
deze dag wat relaxter. 
 
Op dag drie (woensdag) hebben we met alle derde 
klassen een spel gedaan met de app: “Goosechase”.  
Er stonden allemaal opdrachten in waar je punten mee 
kon verdienen met de opdracht uitvoeren en er of een 
foto of video van te maken. Ik vond het wel leuk. Het 
was wel een beetje heen en weer gefiets, maar het was 
ook gezellig om te doen. De opdrachten waren heel 
verschillend; sommige opdrachten waren meer sociaal 
en andere kon je gewoon met je groepje doen. Een 
paar voorbeelden van opdrachten die we moesten 
doen was: op de pont staan en een Titanic scene 
namaken, maar we moesten ook dingen doen zoals een 
kaartenhuis maken, wat bij ons niet erg succesvol was. 
 
Als laatst was er nog bedrijvendag, waar we een dag 
mee moesten lopen in een bedrijf. Mijn stage was in 
Rotterdam bij STORE STORE. Zij geven workshops en 
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verkopen de items weer in de winkel. Ik heb een erg 
leuke en interessante dag gehad. Ik had namelijk een 
paar interviews gegeven en een beetje geholpen. Het 
leukste vond ik toch wel om de mensen te interviewen 
en hun verhalen te horen, hoe zij hier terecht zijn 
gekomen. Ze waren allemaal heel anders! 
Al met al was het wel een relaxed weekje het was 
sowieso beter dan normale lessen :)  
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Door Isabella Risseeuw 

 

The Dark Crystal: Age of Resistance 

Deze serie is gebaseerd op de film uit 1983. Het speelt 

zich af voor de gebeurtenissen in de film. Het verhaal 

speelt zich af in Thra, een wereld waar alle wezens is 

harmonie leven met in het hart the Crystal of Truth, 

totdat de Skeksis kwamen van een andere wereld, die 

de macht namen. Duizenden jaren namen de Skeksis 

kracht van the Crystal af, totdat the Crystal uitgeput 

was en de darkening begon. De Gelflings hebben altijd 

de Skeksis gezien als de 

natuurlijke leiders van Thra, 

maar na de ene gebeurtenis na 

de andere, komen de Gelflings 

in opstand. Een nieuw tijdperk 

begint; the Age of Resistance. 

Ik vind deze serie echt prachtig. 

Het is sterk in veel aspecten; 

muziek, beeld en verhaal. Het is 

zeker een aanrader voor 

mensen die van fantasy 

houden! 

FILMS EN SERIES: 

AANRADERS! 
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The Queen’s Gambit 

Deze serie is gebaseerd 

op het boek ‘The Queen’s 

Gambit’ van Walter Tevis 

(wat ik een erg leuk boek 

vond!). Het is een 

historisch drama dat zich 

afspeelt tussen 1958 en 

1968. Het gaat over Beth 

Harmon die een super 

talent is in schaken en 

voor de top gaat tegen de 

beste Russische spelers 

ooit. Maar dat gaat niet 

helemaal vlekkeloos, dus 

er speelt zich veel spanning en drama af. Ook duikt ze 

diep in de krankzinnigheid van schaken. Een paar 

beroemde acteurs die erin spelen zijn: Anya Taylor-Joy 

die Beth Harmon speelt, Harry Melling die Harry Beltik 

speelt en Thomas Brodie-Sangster die Benny Watts 

speelt. Ik vond deze serie erg goed; van de kleding tot 

de dialoog. Het was zo goed gedaan dat zelfs als je 

geen schaken speelt je nog steeds kan begrijpen wat er 

op het bord gebeurt. Al met al een goede aanbeveling!  
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Shadow and Bone 

Deze serie is gebaseerd op de boekentrilogie van Leigh 

Bardugo. Deze fantasyserie gaat over Alina Starkov, 

een wees die oproeit in Ravka (wat gebaseerd is op 

Rusland). Onverwacht krijgt ze een zeldzame kracht 

waar ze nooit iets van wist. Ze moet het land gaan 

redden maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik 

vond de boeken erg leuk dus ik was erg benieuwd naar 

deze serie. Ik vond deze serie uiteindelijk heel erg leuk 

en spannend. Het was ook goed gecast en de CGI was 

erg goed. Een paar bekende acteurs die hier in spelen 

zijn: Ben Barnes, Jessie Mei Li, Freddy Carter en 

Archie Renaux. Dit is dus zeker een aanbeveling voor 

mensen die van fantasy en spanning houden!  
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Mindhunter 

Deze thrillerserie bestaat uit twee seizoenen met 

negentien afleveringen in totaal en is gemaakt door 

David Fincher. Het gaat over twee FBI agenten die 

onderzoek gaan doen naar seriemoordenaars, hun 

gedachtes en jeugd in de hoop om ze iets beter te 

begrijpen en patronen te vinden in iets waar je eigenlijk 

geen enkel patroon in kunt vinden. Ik ben zelf fan van 

David Fincher zijn films. Het gaat vaak over duistere 

onderwerpen. Een aantal andere bekende films van 

hem zijn: Fight Club, Se7en, Zodiac en Gone Girl) 

Ik vond deze serie erg goed, het is wel heel duister op 

sommige momenten, maar als je al alleen kijkt naar de 

kleurenpatronen die ze 

hebben gebruikt en hoe ze 

het hebben gefilmd vond ik 

erg goed. Dus zeker een 

aanrader voor mensen die 

van thrillers houden en een 

verhaal wat je erg 

meesleept. Een paar 

acteurs die hier in spelen 

zijn: Holt McCallany, 

Jonathan Groff, Anna Torv 

en Cameron Britton.  
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Baby Driver 

Deze actie film heb ik nu 

echt al meer dan 10 keer 

gezien volgens mij. Baby 

heeft een groot talent voor 

auto’s rijden met natuurlijk 

altijd een goeie muziek 

track paraat. Maar hij 

gebruikt zijn talent voor 

auto’s rijden niet voor het 

beste doel. Hij raakte met 

de verkeerde groep 

gemengd. Toch wil hij het 

juiste blijven doen en dat 

veroorzaakt een paar problemen. Ik vond deze film 

echt super leuk. Het is zo’n film wat je even opzet en 

iets waar je niet heel veel moeite voor hoeft te doen 

om bij te houden. Het heeft erg leuke muziek en veel 

actie. Een paar bekende acteurs die hier inspeelde zijn: 

Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm, Kevin Spacey en 

Jamie Foxx.  
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WOORDZOEKER 
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TOT DE 
VOLGENDE 
KEER! 


