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oi! Voor je ligt alweer de tweede editie van de 

schoolkrant van dit schooljaar.  

Deze keer is het thema: 

De redactie heeft ook deze keer weer hard gewerkt om 

weer een mooie en gevarieerde krant samen te stellen. 

 In deze editie vind je onder andere stukken over de 

toetsweek en sportdagen, recepten, puzzels, en nog 

veel meer, dus wij hopen dat jullie het leuk vinden en 

veel leesplezier! 

Lijkt het jou ook leuk om mee te schrijven of ben je 

goed in grafische vormgeving en wil je jouw skills laten 

zien in de volgende editie? Laat het ons weten via 

schoolkrant@broklede.nl!  

 

De redactie: 

Fien Nuijten, Isa Klazen, Lieve Hoomans,  

Isabella Risseeuw, Diewertje Ruijtenbeek en Lotte Roks 

H 

   VOORWOORD 

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

stukje te staan over de redactie. Deze keer stellen 

Isabella Risseeuw en Lotte Roks zich voor. 

 

Hoi! Ik ben Isabel uit 3 vwo. Dit is mijn tweede jaar in de 

schoolkrant. Ik ben begonnen omdat ik schrijven erg 

leuk vind en het leek me leuk om er iets mee te doen. 

Naast schrijven hou ik ook erg van lezen en tekenen. 

Ook vind ik muziek erg leuk ik speel nu al 9 jaar de piano 

en ben van plan om de elektrische gitaar uit te proberen. 

Voor de rest hou ik ook erg van films en series (daar 

gaan ook veel van mijn stukken ook over!)     

 

Hoi, ik ben Lotte en ik zit in 5 havo. Ik schrijf al sinds 

2020 voor de schoolkrant. Dat is toch al weer langer 

dan ik dacht haha. Ik vind het nog steeds erg leuk om 

stukjes te schrijven en te helpen bij de organisatie van 

de schoolkrant. Ook maak ik sinds kort weer veel 

muziek (onder andere op school). De meeste 

tussenuren breng ik door met mijn vrienden of een 

goed boek. 

I 

             WIE ZIJN WIJ? 
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Door Lieve Hoomans 

In de week van 28 november vonden ook dit jaar weer 

Broklede’s jaarlijkse sportdagen plaats. Hierbij beoefent 

de onderbouw in de weken voorafgaand aan de 

sportdag een bepaalde sport om die vervolgens op de 

sportdag uit te oefenen in een toernooi tegen hun 

jaargenoten. Zo had de eerste klas een trefbal toernooi, 

de tweede een basketbal toernooi, en de derde een 

volleybal toernooi.  

De bovenbouw had verschillende programma’s waar ze 

uit konden kiezen; voetbal, hockey of yoga en wandelen. 

Voor voetbal en hockey konden leerlingen aangeven of 

ze in een fanatiek of in een niet-fanatiek team wilden, op 

basis daarvan werden dan teams gemaakt. Verder 

verliep het  hierbij hetzelfde als bij alle andere 

sportdagen: er worden verschillende wedstrijden 

gespeeld en uiteindelijk komt er 1 winnend team uit. Bij 

yoga en wandelen gingen de leerlingen eerst met de 

vrouw van Ed Leegwater Yin-yoga doen en daarna een 

wandeling maken met Lotte van der Velden. 

 

LO SPORTWEEK 
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Twee van de winnende teams in de onderbouw: 
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Door Fien Nuijten 

De allerlekkerste recepten voor een knusse winter! 

 

Ingrediënten  

Graham crackers (volgens recept  

of koop tarwebiscuitjes) 

chocola (smaak naar keuze,  

een dunne reep werkt handig) 

marshmallows

 

Instructies 

1. Prik de marshmallows op een stokje en rooster deze boven de 
barbecue. Ik vind het lekker als de buitenkant een beetje begint te 
karamelliseren, maar je kunt ook gerust eerder stoppen. Belangrijk 
is dat de lekker zacht zijn. 

2. Neem dan twee koekjes en leg een stukje chocola op een van de 
koekjes. Marshmallow (op stok erop en sluit af met het tweede 
koekje. Nu kun je het stokje er zonder vieze vingers te krijgen 
uittrekken. De zachte en warme marshmallow verdeeld zich gelijk 
goed tussen de koekjes, als je even wacht zal je chocola zelfs nog 
wat smelten. 

 

WINTERSE RECEPTEN 
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Met deze tips maak jij thuis de allerlekkerste warme 

chocolademelk! 

1. Gebruik chocolade in plaats van cacaopoeder voor een 
sterke, echte chocolademelk. Je kunt hiervoor speciale 
kookchocolade gebruiken dat al in kleine ronde blokjes 
geleverd wordt, maar een chocoladereep in stukken breken 
kan natuurlijk ook.  

2. Neem volle melk voor een romig resultaat. De kwaliteit van 
de melk is belangrijk, en maakt een groot verschil in smaak. 

3. Wissel eens af met verschillende soorten chocolade. Voor 
een kop van 250 ml gebruik je minstens 50 gram chocolade. 

4. Zout en chocolade gaan erg goed samen: met een snufje 
zout in je chocolademelk, proef je de chocolade nog beter. 

5. Niet alleen zout kan je chocolade net dat beetje extra geven: 
je kunt ook kaneel, piment, cayennepeper, vanille, 
kardemom, of een beetje koffie toevoegen.  
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Ingrediënten  

120 gram donkerbruine 
basterdsuiker 

250 gram bloem 

50 gram cacaopoeder 

1 tl bakpoeder  

1 tl baking soda  

snuf zout  

2 eieren 

250 ml melk 

120 ml zonnebloemolie 

100 gram melk chocolate chips 
(extra ter decoratie) 

 

Instructies 

1. Voeg in een eerste kom alle droge ingrediënten samen: suiker, 
bloem, cacaopoeder, bakpoeder, baking soda en zout. Meng de 
ingrediënten door elkaar. 

2. In een andere kom doe je de eieren, melk en zonnebloemolie. Mix 
met een garde door elkaar en voeg toe aan de kom met droge 
ingrediënten. Met een spatel meng je tot de droge ingrediënten zijn 
opgenomen. Het is niet erg als het beslag nog wat klonten bevat. 

3. Voeg de chocolate chips toe en spatel deze door het beslag. 
4. Met een ijsschep verdeel je het beslag over de muffinvormpjes. 

Strooi eventueel ook wat extra stukjes chocolade over de muffins. 
5. Bak de chocolade muffins in 18-20 minuten op 200 °C (boven- en 

onderwarmte). 
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Ingrediënten  

100 gram ongezouten roomboter 

150 gram lichtbruine basterdsuiker 

1 ei (M) 

1 tl vanille-extract  

200 gram bloem 

snuf zout 

1 tl baking soda 

100 gram chocolate chips 

extra chocolate chips ter decoratie 

Instructies 

1. Doe de boter en basterdsuiker in een kom en mix tot een romig 
geheel. Voeg het ei en het vanille-extract toe en mix tot een glad 
mengsel. 

2. Voeg het bloem, zout en de baking soda toe en zet de mixer uit 
zodra de bloem is opgenomen. Kneed de chocolate chips door het 
deeg. 

3. Laat het deeg minstens 1 uur rusten in de koelkast (maar het liefst 
de hele nacht). Verdeel het deeg daarna in 16 gelijke stukken. 

4. Draai balletjes van de stukjes deeg en leg ze met voldoende 
tussenruimte op de bakplaat. Ik heb meestal 2-3 bakplaten nodig 
om alle koeken te bakken. Voeg nog wat extra stukjes chocolade 
toe. 

5. Bak in een voorverwarmde oven van 170 °C (boven- en 
onderwarmte) in 12-14 minuten goudbruin. De koekjes zijn na het 
bakken nog een beetje zacht. Laat ze een paar minuten op de 
bakplaat afkoelen en verplaats ze daarna naar een rooster waar ze 
volledig af kunnen koelen.  
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Door Isa Klazen 

oor de kerstvakantie hebben (bijna) alle klassen 

een toetsweek gehad. Dit is hoe het is gegaan bij 

Renske Wells (1tvm), Juliëtte Hattink (1tvk), 

Lara de Graad (2hvd) en Feline Corporaal (2tvk). 

 

Hoe ging je/de eerste toetsweek?  

Renske: “De meeste toetsen gingen goed, sommige wat 

minder. Over het algemeen goed.” 

Juliëtte: “Redelijk goed, omdat het de eerste toetsweek 

is moet je wel even wennen, maar dat gaat wel over.” 

Lara: “Mijn toetsweek ging wel goed! Een iets lager cijfer 

heb ik ook gehad maar dat haal ik weer op met bijles of 

meer leren/oefenen.” 

Feline: “Mijn eerste toetsweek van dit jaar ging goed. Ik 

was op tijd begonnen met leren (ook omdat ik weet dat 

als ik dat niet doe dat het dan lastig word, sinds vorig 

jaar weet ik dat). Ik vond het wel lastig om me aan mijn 

planning te houden.” 

 

V 

DE TOETSWEEK 
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Welke dingen ga je meenemen naar de volgende 

toetsweek?  

Renske: “Meer concentreren op je werk en wat meer 

opschrijven in de lessen.” 

Juliëtte: “Altijd minstens 1 week van tevoren beginnen 

en verder gewoon veel herhalen.” 

Lara: “De dingen die ik ga meenemen is dat ik voor 

bepaalde vakken beter moet leren en zorgen dat ik het 

goed begrijp, dan gaat de toets ook beter.” 

Feline: “Ik ga sowieso mijn motivatie meenemen. Maar 

ook een goede planning en ook goed opletten in de 

voorafgaande lessen zodat het in de toetsweek 

makkelijker gaat.” 

 

Welke dingen ga je niet meenemen naar de volgende 

toetsweek? 

Renske: “Concentreren op 1 toets, in plaats daarvan 

alles een beetje verdelen.”  

Juliëtte: “Te laat beginnen. Daarmee krijg je niet alleen 

slechtere resultaten, maar ook heel veel stress.” 

Lara: “De dingen die ik niet mee ga nemen zijn aan de 

andere kant ook de lage cijfers voor sommige vakken, 

want als ik daar aan ga denken dan ga ik weer stressen 

en dan denk ik dat ik alleen op dat vak goed moet 
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focussen. Dus ik begin dan helemaal opnieuw en doe 

alsof die lage cijfers helemaal niet zo erg zijn.” 

 

Wat voor leertips heb je voor andere mensen? 

Renske: “Goed leren, kennen en goed opletten in de 

lessen en notities maken.” 

Juliëtte: “White noise als je aan het leren bent, dan kan 

je je veel beter concentreren.” 

Lara: “Een leertip is dat je op tijd moet beginnen met 

leren en een schema maakt voor de komende dagen met 

wat je moet leren en dan ook niet teveel aan de 

toetsweek denken. Zorg ook dat je leuke dingen gaat 

doen in je vrije tijd.” 

Feline: “Begin op tijd met leren en probeer niet te 

stressen.” 
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Door Diewertje Ruijtenbeek 

Vanwege mijn Telegraaf-waardige stukken tekst staat er 

eindelijk een tweede deel van Diewertje’s Werkdagboek 

in de Broklede Courant. Want ja, ik heb na een tijdje 

weer een berg te vertellen over mijn chique baan bij 

Kasteel de Haar. 

eze keer stond ik voor de eerste keer zaalgids, 

wat inhoudt dat ik het genoegen heb om de hele 

dag van zaal naar zaal te lopen en al mijn kennis 

over de ruimte op nietsvermoedende bezoekers uit te 

storten. Aangezien ik goed ben in uitgebreid vertellen, 

maak ik die tijd makkelijk vol. 

Ik stond in kamer 4, de slaapkamer van de oud-barones 

Gabrielle van Zuylen van Nyevelt van de Haar. (ik 

vermijd het zeggen van de lange achternaam met een 

reden) Om de vijf minuten kwamen er wat mensen langs 

die ik een verhaaltje vertelde over hoe de kamer 

geteisterd zou worden door geesten, maar verder had ik 

niet veel omhanden. Plots liep een stel met drie kinderen 

de kamer binnen. Ik deed mijn verhaaltje nog eens en de 

vrouw bedankte mij waarna zij haar kinderen verder 

meenam. Haar man bleef nog even bij mij hangen. 

  

D 

ARDENNEN ARDENNEN DIEWERTJE’S WERKDAGBOEK 
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‘Dus…’ begon hij terwijl ik op mijn wankele 

zaalgidskrukje ging zitten. Bijna viel ik eraf. Ik keek de 

man aan en bereidde mij mentaal voor op een kort 

vrolijk gesprek, zoals sommige bezoekers graag doen. Ik 

had beter op wat andere gespreksstof kunnen 

anticiperen. 

‘Hoe kom je hier terecht?’  

Ik moest de vraag even plaatsen. ‘Sorry?’ 

‘Er moet natuurlijk wel een soort intrinsieke motivatie 

zijn.’ 

‘Oh! Ja, klopt. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest 

in geschiedenis en in het kasteel zelf, dus ik dacht dat dit 

wel een goede werkplek zou zijn.’ Ik laat heel vakkundig 

de details weg. 

‘Ah ja… cool…’ (ik wist niet dat mannen van 40 plus het 

woord ‘cool’ in hun alledaagse vocabulaire gebruikten. 

Behalve Michiel van den Broeck dan) 
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‘Want waar woon je dan precies?’ Iets aan de toon en 

de gehele sfeer die nu veranderde stond mij niet aan. 

Denk snel. ‘Uhh… ja ik woon rond Maarssen. Woont u 

in de buurt?’ Goed gedaan Diewertje. Echt geslayed. 

Ik kan mij niet eens meer herinneren wat hij 

antwoordde. Het gesprek werd vooral weer snel naar 

mij gedraaid. ‘Ik weet niet of je nog broers of zussen 

hebt?’ 

Als ik mijn walkie talkie naar deze man gooi, houdt hij 

dan op? Of resulteert dat alleen in mijn ontslag? ‘Ja die 

heb ik wel ja.’ Ik lach zoals mensen bij de MediaMarkt 

lachen als ze je een veel te dure tv willen aansmeren en 

werp een snelle blik op mijn zaalgidsplanning. Shit, ik 

kan hier nog lang niet weg. 

‘Ah leuk. Die zullen vast wel trots zijn.’ 

Ik knik. ‘Hm-hm. Ja ze vinden het heel leuk dat ik hier 

werk.’ SOS 

‘Kom je hier altijd op de fiets naartoe of niet?’ 

Iemand neem deze man mee en gun me een pauze. Dit 

stond niet in mijn taakomschrijving. 

En alsof het een slechte film was kwam inderdaad een 

van de kinderen aanlopen om bij zijn papa te zeuren dat 

hij honger had. 

‘Jongen, papa is nu even bezig met-’ 
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Ik grijp snel mijn kans. 

‘Ik zie al dat u het druk hebt.’ Ik lach mijn MediaMarkt-

lach weer. ‘Ik zou zeggen, vervolg uw route en zodra u 

weggaat kunt u verderop wat eten halen.’ Ik gebaar naar 

het eettentje buiten het kasteel. 

Onder begeleiding van zijn jammerende zoon droop de 

man af. Ik denk dat ze met zijn allen snel weer het kasteel 

hebben verlaten, want na die interactie heb ik geen van 

hen weer gezien. En dat is maar goed ook. 
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Door Fien Nuijten 

at is er lekkerder dan in de winter op de 

bank ploffen met een dekentje en een goed 

boek of een puzzel?  

Veel plezier met deze Winterse Woordzoeker! 

  

  

W 

WINTERPUZZEL 
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Door Isabella Risseeuw 

Avatar: The Way of Water 

n de kerstvakantie heb ik Avatar: The Way of Water 

gezien, met een lengte van drie uur en twaalf minuten. Het 

was zeker een film om te herinneren. 

Deze film speelt zich af op planeet Pandora in het jaar 2169. 

Het gaat voornamelijk over Jake Sully die koste wat het kost 

zijn familie wil beschermen. (Neytiri, Neteyam, Kiri, Lo’ak en 

Tuk) Ze reizen daarom ook naar de waterstam, omdat ze 

worden opgejaagd door mensen, wat erg buitengewoon is, 

omdat zij van een bosstam vandaan komen. Ze moeten 

daarom ook veel leren daar, maar het gaat niet allemaal zo 

soepel en de “Air people” laten Jake Sully niet zomaar gaan. 

Veel nieuwe karakters waren in deze film geïntroduceerd, wat 

erg leuk was, ook leerde je veel nieuwe dingen over de 

waterstam, wat in de vorige film niet eens benoemd was. De 

vorige film richtte zich vooral op de bosstam, terwijl deze film 

zich juist voornamelijk op de waterstam richtte. Je kan ook 

zien dat er een groot verschil is tussen hoe beide stammen 

leven. De waterstam richt zich, niet verrassend, voornamelijk 

op het water en zijn ook veel sneller in het water dan op land, 

terwijl de bosstam zich soepel en zonder zorgen gemakkelijk 

door de bossen heen kan bewegen. Dit vond ik dus erg 

interessant om te zien en te vergelijken. 

I 

FILMTIPS! 
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Ik hoorden een paar mensen klagen over hoe lang de film 

duurt. Ik vind het persoonlijk nooit erg een lange film, als het 

goed gedaan is. Kijk bijvoorbeeld naar The Lord of the Rings; 

dat zijn erg lange films, maar erg goede kwaliteit waardoor het 

helemaal geen probleem is. Bij Avatar: The Way of Water had 

ik geen moment waar ik me verveelde, wat ik erg knap vond 

aangezien het zo een lange film was. Het was een van de meest 

prachtige films die ik ooit gezien heb. De CGI was geweldig 

gedaan, wat helemaal knap was, omdat de hele film ongeveer 

CGI was. Toch had deze film wel zijn minpunten, ook al was 

het prachtig en erg vermakelijk, was het niet de allersterkste 

film. Als we het over het verhaal hebben; sommige dingen 

waren onnodig en een beetje een herhaling van de vorige film, 

terwijl ze beter een nieuwe probleem hadden kunnen 

verzinnen waarom ze de beslissingen namen die ze namen, 

maar al met al toch een hele goede film. 

Overal was dit een erg vermakelijke film. Het was visueel heel 

mooi en de wereld is ook goed doordacht, dus zeker de moeite 

(en tijd) waard! Ik raad het ook echt aan om in de bios te zien, 

omdat 3D het nog iets magischer maakt. Deze film was zeker 

een goeie! 

 

Regisseur: James Cameron 

Cast: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, 

Stephen Lang 

 

 



 

21 
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Knives Out 

nives out is een mystery film uitgekomen in 2019 en 

geproduceerd door Rian Johnson. Het is de eerste film 

in een twee-delige serie, maar je hoeft niet perse de ene 

te zien om de andere te begrijpen. Ik vond Knives Out wel 

zeker de beste uit de twee!  

Deze film volgt de rechercheur Benoit Blanc die een anonieme 

klus krijgt om uit te zoeken wie de rijke schrijver Harlan 

Thrombey heeft vermoord. Maar het is toch iets moeilijker om 

erachter te komen hoe het nou precies is gebeurd. Harlan’s 

familie is nou namelijk niet de liefste familie ooit en zitten 

allemaal achter de erfgenis van Harlan aan. Ze hebben 

allemaal een reden om Harlan vermoord te kunnen hebben, 

wat het allemaal een beetje tricky maakt voor Benoit Blanc. 

Er was een brede variatie van karakters. Veel waren nou niet 

heel erg charmant, maar ze hadden toch allemaal hun eigen 

doel en hun eigen reden voor de keuzes die ze maakten. Je ziet 

dus wel echt in deze film wat mensen allemaal doen om geld 

te krijgen (veel dus).  

Ik heb eigenlijk niet heel veel te zeggen over deze film. Hij was 

erg vermakelijk om te kijken, omdat hij snel loopt en er zijn 

veel plottwisten in deze film, maar als je goed oplet, kun je het 

best makkelijk zelf uitvogelen. Overal is het gewoon een 

vermakelijke film, dus ik raad deze film zeker aan. 

Regisseur: Rian Johnson 

Cast: Ana de Armas, Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee 

Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Riki Lindhome                                

K 
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Glass Onion: A Knives Out Mystery 

Glass Onion: A Knives Out Mystery is de tweede film in de 

twee-delige serie gemaakt in 2022 en geproduceerd weer door 

Rian Johnson. 

Glass Onion gaat over een groep “vrienden” die worden 

uitgenodigd op het eiland van Miles Bron. Ook Benoit Blanc 

wordt uitgenodigd naar deze trip. De uitnodiging vertelt dat ze 

een soort murder mystery moeten uitvogelen: de moord van 

Miles Bron. Alleen wat blijkt is, dat Benoit Blanc er helemaal 

niet hoorde te zijn en iemand de uitnodiging heeft 

doorgestuurd. Ook gaat het plan van Miles Bron om zijn 

vrienden zijn “moord” te laten oplossen niet helemaal zoals het 

bedoeld is. Er vindt een echte moord plaats. Het ene leidt tot 

het andere en veel drama breekt los. De grote vraag blijkt toch; 

wie o wie heeft de moord gepleegd?  Ze zitten allemaal op een 

eiland vast, dus worden ze allemaal toch een beetje paranoïde. 

(Er gebeurt heel veel dus!) 

Ik vond deze film iets minder goed, omdat het een beetje 

voelde alsof al hun ideeën op een hoop waren gegooid. Het 

was namelijk een beetje druk met alles, als voorbeeld; het grote 

eiland wat letterlijk een gebouw heeft staan in een vorm van 

een ui (een glazen ui). De plotlijn was een beetje rommelig en 

erg voorspelbaar. Het was namelijk een erg interessant idee, 

wat ook heel goed zou kunnen zijn, maar ze hebben het niet zo 

goed uitgevoerd. Toch los daarvan was het wel leuk om te 

kijken en genoot ik er ook van. 

Al met al is het een prima film om te kijken in je vrije tijd. Ik 

raad deze film op zich wel aan. Er zijn wel veel betere dingen 
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om te kijken, maar toch is het wel leuk om een keer in je vrije 

avond of middag te kijken. Het loopt wel lekker snel door, dus 

je zit er al snel in. Ook is het niet moeilijk om te begrijpen, dus 

je hoeft niet perse je volle focus bij deze film te houden, wat 

wel relaxed is! 

Regisseur: Rian Johnson 

Cast: Daniel Craig, Madelyn Cline, Kate Hudson, Jessica 

Henwick, Edward Norton, Kathryn Hahn, Janelle Monáe 
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Operation Fortune: Ruse de Guerre 

Een paar weken geleden heb ik de première gezien van 

Operation Fortune: Ruse de Guerre, geregisseerd Guy Ritchie. 

Deze actie film is een beetje een mix tussen Ocean’s Eleven en 

James Bond, wat altijd wel voor een goede vibe zorgt. 

Deze film volgt Orson Fortune en zijn team die de opdracht 

krijgen om undercover te gaan om een dodelijke apparaat, dat 

is gestolen van de Britse overheid terug te stelen, maar 

natuurlijk gaat niet alles zo super soepeltjes als gehoopt. Ze 

moeten de Hollywood ster Danny Francesco meenemen op 

sleeptouw om binnen te komen bij de zogenaamde “verkoper”.  

Ik vond deze film wel leuk er waren een paar clichés, die niet 

perse hadden gehoeven (omdat ze in ongeveer elke actie/spy 

film zitten). Ook is het een klein beetje moeilijk te begrijpen op 

sommige momenten, toch heb ik erg genoten van deze film. 

Hij verliep erg snel qua verhaallijn en er gebeurde ook veel 

waardoor het niet saai werd. Ook waren de actie momenten 

leuk doorgedacht en waren er veel grappige momenten in deze 

film. 

Ik heb deze film met een paar vrienden gezien en dus leek het 

me leuk om een klein stukje te schrijven over de mening van 

een van hun dus ik heb Rozan Korevaar kort geïnterviewd van 

wat zij vond van de film. Hier volgt een korte samenvatting:  

“Het was op zich wel een leuke grappige actie film, maar het is het 

niet waard om je geld aan uit te geven. De verhaallijn was niet erg 

sterk, terwijl het idee wel leuk is. Het is het wel waard om een keer te 

kijken, maar ik wil mijn geld er niet perse aan uitgeven, wel vind ik 
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de sterrencast erg leuk en vond ik Hugh Grant geweldig in deze 

film!” 

Al met al vond ik dit wel een leuke film. De actie is goed 

gedaan en hij is ook best grappig, maar toch is de verhaallijn 

niet heel sterk en dat is jammer. Het werd namelijk een beetje 

rommelig en onoverzichtelijk. Het is het niet perse waard om 

het in de bios te zien, maar als het een keer langskomt op tv, 

raad ik het aan om het te kijken! 

Regisseur: Guy Ritchie 

Cast: Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Cary Elwes, 

Josh Hartnett  
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Door Lieve Hoomans en Isa Klazen 

adat het de afgelopen paar jaren niet door had 
kunnen gaan, mocht op 26 november de tweede 
klas eindelijk weer naar de kerstmarkt in 

Osnabrück, Duitsland.  Ook wij zijn meegegaan, en dit is 
ons verslag! 
 
Op zaterdagochtend moesten we ons allemaal om 10:15 
op school melden, waar we vervolgens de bus in 
moesten, die om 10:30 vertrok. Na ruim 2.5 uur te 
hebben gereden kwamen we rond 13:00 dan eindelijk 
aan in Osnabrück.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

EEN BEZOEK AAN DE 

KERSTMARKT 
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Eenmaal aangekomen in 
Duitsland, mochten we de rest 
van de dag vrij rondlopen over de 
kerstmarkt, en door de stad. Op 
de markt was veel te doen, er 
stonden voornamelijk 
eetkraampjes, maar ook een 
(ietwat kleine) schaatsbaan, en 
een reuzenrad!  
Om 17:45 moesten we ons weer 
melden op de verzamelplaats. 
Dan weer de bus in, en na nog 
eens 2.5 uur te hebben gereden 
kwamen we rond 20:30 weer aan 
op Broklede.  

  

 

  



 

30 
 
 

 

 

p zaterdag 21 januari was het weer zover: het 
jaarlijkse Open Huis voor kinderen uit groep 7 
en 8 en hun ouders. De afgelopen jaren heeft het 

Open Huis alleen online plaats kunnen vinden door de 
maatregelen omtrent corona, maar dit jaar was er 
eindelijk weer een fysieke open dag mogelijk.  
 
Kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit de regio 
bezochten de school en hebben kennis gemaakt met 
Broklede en alle activiteiten die onze school aanbiedt. 
Een hele leuke dag waarbij veel collega’s en leerlingen 
zich hebben ingezet om Broklede van zijn beste kant te 
laten zien. Een indruk van deze dag is te bekijken via  
de website van Broklede.  
 
Ook de Broklede Courant was aanwezig tijdens het 
Open Huis. Veel ouders en potentiële leerlingen hebben 
een blik geworpen in de afgelopen edities en de reacties 
waren erg enthousiast. Sommige kinderen hebben zelfs 
een eigen bijdrage gedaan aan deze editie! De leukste 
van deze inzendingen zijn hieronder terug te lezen of te 
bekijken!  
 
 
 
 

O 

OPEN HUIS 

https://broklede.nl/2023/01/21/open-huis-goed-bezocht/
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Door Elis Yikilmaz  

van basisschool ’t Palet 

 

oi Broklede, ik ben Elis en ben 12 jaar oud. Ik 

vind Broklede heel erg leuk. Ik heb maandag 

(23-01-2023) de begin van de Cito’s. Ik vind 

het best wel spannend! Maar als ik uiteindelijk het heb 

gedaan, ben ik er lekker vanaf.  

En dan een school kiezen. Ik heb veel vertrouwen in 

mezelf. Dus het komt vast wel goed! 

Doei, groetjes Elis 

 

 

 

 

H 
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Door Esmee van der Vis  

van basisschool J.C. van der Wal 

Winter is koud 

Het is maar net of je er van houdt 

Sneeuwvlokken komen uit de lucht vallen 

We gooien allemaal met sneeuwballen 

Lekker in de sneeuw spelen 

Dat gaat nooit iemand vervelen 

Lekker warm in je lokaal 

Daarom schrijf ik dit verhaal  
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Door Noah Verkerk 

van basisschool School met de Bijbel 
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Door Thara Verkerk uit groep 6 
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TOT DE 
VOLGENDE 
KEER! 


