de schoolkrant, een verhaal zonder einde

december 2020

Happy X-Mas
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Verantwoordelijke uitgever: Eligant Lyceum, Isendoornstraat 3, 7201 NJ Zutphen

voorwoord
Hallo allemaal,
Het is bijna kerst en wij van de redactie hebben er heel
veel zin in. Niet alleen omdat het dan kerst is, maar ook
omdat er nu een nieuwe schoolkrant uitkomt. Deze
editie staat in het thema van kerst, maar je zult ook
andere dingen vinden. We hebben deze keer interviews,
puzzels, een strip, een horoscoop en meer.
Namens het hele team van School en Media wensen wij
jullie een vrolijk kerstfeest.
Filemon Gilhuis,
Hoofdredacteur van de Elikrant
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rebus en
woordzoeker
door Nina van Venrooij

Wat is het toppunt van pech?

Heb je het antwoord gevonden?
Laat het ons weten via elikrant@outlook.com
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interviews
Thymen van der Velde interviewde zijn coach mevrouw Sieben.
Vraag 1: wat is de reden dat u op Eligant Buiten werkt?
Antwoord 1: Ik vind het een uitdaging om van niets iets te maken.
Vraag 2: Wat vindt u van de coronamaatregelen?
Antwoord 2: Ik vind het goed voor de fysieke gezondheid en slecht voor de
psychische gezondheid en voor de economie.
Vraag 3: Wat wilde u worden als kind?
Antwoord 3: iets met kinderen.
Vraag 4: Wat vindt u van de 1,5 m?
Antwoord 4: Het is voor mensen erg lastig om je eraan te houden.
Vraag 5: Wat doet u met kerst ?
Antwoord 5: Ik vind kerst niet zo leuk, normaal ga ik op wintersport, maar dat
kan nu helaas niet.
Martijn Legtenberg interviewde meneer Van der Ree.
Vraag 1: Wat doe je hier op school?
Antwoord: 1,5 jaar geleden examineerde ik aan het Baudartius en toen het
Eligant kwam wilde ik graag hier op het Eligant werken en kwam ik hier als
ervaringsdeskundige en als iemand die helpt met apparaten.
vraag 2: Komen in b01 ook wel een verdrietige verhalen binnen?
Antwoord: Er komen veel vrolijke verhalen binnen maar er komen helaas ook
verdrietige verhalen binnen. Dat hoort nou eenmaal bij het leven.
Vraag 3: Is de rol als ervaringsdeskundige zwaar?
Antwoord: Nee, het is best makkelijk, want ik hoef namelijk alleen maar te
zeggen wat ik vind.
Vraag 4: Vind je het leuk hier?
Antwoord: Ik vind het heel leuk hier. Er komen namelijk veel leerlingen op je
af die je leuke verhalen willen vertellen.
vraag 5: Wat wilde je worden als kind?
Antwoord: Ik wilde altijd al acteur worden. Ik heb vroeger ook vaak
opgetreden bij toneelstukken en ik vind het eigenlijk nog steeds wel leuk.
Vraag 6: Wil je ons nog wat meegeven?
Antwoord: Blijf altijd jezelf, want dan komen er mensen op je af die bij je
passen. Als je dat niet doet dan komen er mensen op je af die niet bij je
passen.
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corona

Onze redacteur Iris Kasteleijn onderzocht hoe binnen het Eligant aangekeken
wordt tegen de coronamaatregelen.
Wat vinden docenten en leerlingen van de coronatijd?
Wat vindt u van de coronamaatregelen?
Corry Baauw: Die anderhalve meter is natuurlijk af en toe een ramp. Voor mij
en jullie en vele anderen. Als docent wil ik jullie zo goed mogelijk begeleiden
en om dan mee te kijken op jullie laptop is dat heel lastig. Het bureauscherm
maakt dit al beter mogelijk. Ook dat 'hok' helpt wel mee om beter afstand te
bewaren. Daar voel ik me ook 'veilig' om het mondkapje af te doen. Een
mondkapje is vervelend, elke keer weer op en soms weer af. Daarnaast
beslaat mijn bril voortdurend. Inmiddels heb ik modellen gezien met een filter
die dit misschien kunnen voorkomen. Mijn vurige wens is om met mijn
familie gezellig kerst te kunnen vieren en daarom hoop ik dat we de
maatregelen echt nog even vol kunnen houden. De coronamaatregelen zijn
nodig. Dat blijkt elke keer weer. Ik ben blij dat we de school open kunnen
houden en dat hier nauwelijks uitbraken zijn. Dat doen we met z'n allen en
dat is super!
Ezra Roosegaarde Bisschop: Ik denk dat de coronamaatregelen niet heel veel
nut hebben, omdat je meestal wel door de gangen rechts loopt en afstand
van de leraren bewaart. Je gaat er normaal ook niet heel erg dicht op staan.
Wat vindt u van het steeds moeten desinfecteren?
Corry Baauw: Desinfecteren is heel zin vol volgens mij. We zitten met onze
handen ongemerkt aan heel veel dingen, zoals stoelen, tafels, deuren ...enz.
waar ook heel veel andere mensen aan zitten. Al vind ik dat spul ook heel
vies en was ik mijn handen voor het eten om mijn handen 'schoon' te hebben
van dat desinfectiespul.
Ezra Roosegaarde Bisschop: Ik vind het heel goed! dat dan weer wel zo
zorgen ze ervoor dat er minder bacteriën komen.
Wat vind je van de mondkapjes?
Ezra Roosegaarde Bisschop: Ik vind dat het helemaal geen nut heeft. Dat
komt je hoeft ze alleen op als je loopt door de gangen, maar je hoeft hem
niet op als je zit stil staat of eet dat vind ik heel erg raaaaaarrrr.
Wat vind je van de 1,5 m?
Ezra Roosegaarde Bisschop: Goed, alleen het lukt niet echt. De meeste
proberen het wel, het is alleen heel erg moeilijk, want het is zo druk.
Vind je het vervelend dat je in de pauze naar buiten kan worden
gestuurd?
Ezra Roosegaarde Bisschop: Nee niet heel erg, omdat ik vind dat buiten niet
een heel groot probleem is.
Dus: blijf lekker pauze houden.
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horoscoop
Vraag het de Sterren

een horoscoop van Filemon Gilhuis
Het is bijna kerst, een belangrijke dag en je wil natuurlijk wel dat de kersttijd voor jou fantastisch
wordt. Daarom heb ik de sterren geraadpleegd, zodat je alvast weet hoe jouw kersttijd dit jaar zal
voorlopen. Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Steenbok 22 december tot 19 januari
Vandaag zul je je ware soulmate ontmoeten. De persoon waar je de rest van je leven mee om zal
gaan. Als je vandaag iemand met blond haar en een blauwe trui zal tegenkomen weet je genoeg.
Wees niet te verlegen en loop op hem/haar af en geef diegene een cadeautje. Dan is het lot verzekerd
en zullen jullie altijd verbonden zijn.
Waterman 20 januari tot 18 februari
It’s your lucky day! Vandaag gaat alles goed! Echt niet te geloven! Jij bent vandaag in een zeer goede
bui en zingt de hele dag kerstliedjes, maar schijn bedriegt… Blijf goed opgelet, want volgens de
sterren zal dit zomaar de laatste dag waarin je zoveel geluk hebt kunnen zijn.
Vissen 19 februari tot 20 maart
Vandaag zul jij bekend worden in de hele school. Of het beroemdheid of beruchtheid is weten de
sterren nog niet, dus ik zal vandaag maar niet te gênante dingen doen.
Ram 21 maart tot 19 april
Jij bent een mens van vlees en bloed en dat zal voorlopig ook zo blijven denken de sterren. Maar
vandaag zul je erachter komen dat niet iedereen in jouw omgeving van menselijk materie gemaakt is.
Stier 20 april tot 20 mei
Hé, de sterren vinden dat je wel wat beter je best moet doen op school. Je denkt misschien dat
niemand het door heeft, maar zij zien het wel als je tijdens de les toch weer gaat gamen en YouTube
kijken. De sterren raden je het erg aan om je schoolwerk maar eens serieus gaat nemen, want ook al
denk je zelf misschien van niet, het kan een stuk beter.
Tweelingen 21 mei tot 20 juni
Jij dacht altijd dat tweeling alleen je sterrenbeeld was, maar vandaag zul je erachter komen dat niks
minder waar is. Blijkbaar moet je een hartig woordje met je ouders spreken, want je hebt een verloren
tweelingbroer/zus die je vandaag zal ontmoeten.
Kreeft 21 juni tot 22 juli
Vandaag loopt bij jou alles in de soep. Iedereen is wel eens onhandig, maar vandaag is wel echt heftig,
hoor. Ik zal maar zorgen dat je van elk voorwerp met enige waarde uit de buurt blijft vandaag, want
voor je het weet maak je het met je klunzigheid kapot.
Leeuw 23 juli tot 22 augustus
Vandaag zul je ademen, vandaag zul je lopen, vandaag zul je praten, vandaag zullen je ogen
knipperen. Ik hoop dat je wat aan die informatie hebt.
Maagd 23 augustus tot 22 september
Het is bijna kerst, en jij kijkt er erg naar uit, maar dat is nou wat er fout gaat. Deze kerst zal
verschrikkelijk zijn voor jou. Een paar tipjes van de sluier: dramatische familieruzies, smerig diner en
verkeerde cadeautjes. Fijne kerst alvast
Weegschaal 23 september tot 22 oktober
De sterren hadden niks bijzonders over jou te zeggen. Ja, niet elk persoon kan speciaal zijn hè?
Schorpioen 23 oktober tot 21 november
Was je van plan vandaag iets te kopen? Ik zal het maar doen, want het gene wat je vandaag aanschaft
zal de beste aankoop ooit zijn. En ja, ik weet het, je hebt nu een excuus om extra veel suikerwafels te
kopen .
Boogschutter 22 november tot 21 december
Het is bijna kerst, dus misschien is het tijd voor jou om eens aan de kerstgedachte te denken en wat
positiefs toe te voegen aan de wereld. Geef jij soms geld aan goede doelen? Vandaag is de dag om er
mee te beginnen. Zorg dat je voor vanavond iemand of meerdere mensen extra blij heb gemaakt.
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Eligant Buiten
De plek waar je je zelf kan zijn, waar je meer hulp krijgt
met het plannen van je huiswerk we gaan er vaak naar
buiten, je coach is er altijd, als je je niet kan gedragen
word je gestraft met het halen van een kop
chocolademelk.
Eligant buiten is niet alleen plezier en lekker, maar we
moeten er ook werken. Je hebt twee vakken op een dag
en in de vakken zit een pauze en een maatwerkuur.
Maar we doen wel alle vakken. Een les duurt 2.30 uur,
zodat je meer tijd hebt om alles af te maken en zodat je
geen tot weinig huiswerk hebt.
Eligant buiten is niet alleen voordelig er zijn ook
nadelen. Voor sommige mensen is het nadeel dat er
maar 10 kinderen op die school zitten, maar voor
sommige kinderen is dat juist fijn. Het grootste nadeel
voor de meeste mensen is dat de school in Vorden zit.
Gemaakt door Thymen van der Velde

door Nina van Venrooij
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prijsvraag
Bedacht door Sytske Goldewijk en Agaath Steging

Voor de docenten:
Waarom nemen we met Kerst een Kerstboom in huis?
Voor de leerlingen:
Wat hebben rendieren met de Kerstman te maken?
Weet jij het goede antwoord?
Laat het ons weten om kans te maken op een leuke
prijs. Dat kan via elikrant@outlook.com!
Neem ook eens een kijkje op Instagram.
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strip
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klimaatverandering
De aarde verdwijnt voor onze ogen
Je hoort iedereen erover de laatste tijd: “Als we niks
doen, gaat de klimaatverandering steeds sneller en zal
de noordpool er over een tijdje niet meer zijn.”
Jij denkt waarschijnlijk: dat zal toch niet met zo’n vaart
lopen?
Dat is precies wat ik ook dacht. Ik probeerde wel wat te
doen, zoals plastic langs de weg opruimen en de deur
dichtdoen. Maar toen ik BE ONE WITH NATURE las (een
blad van het wwf), begon ik er anders over te denken.
Want dit stond op de voorpagina: als we niks doen, is er
al voor 2050 niks meer van de noordpool over. Ik schrok
toen ik dat las. Ik dacht: we moeten nu echt actie
voeren. Misschien is het bijvoorbeeld een idee een keer
warmetruiendag te houden op school. Zeker nu de
ramen open moeten blijven, is dat belangrijk, want de
verwarming moet heel veel meer energie verspillen,
alleen door die ramen. Als we warmetruiendag houden,
gaan de verwarmingen uit en kleden we ons extra warm
aan. Eventueel neem je een dekentje mee en zo houden
we ons toch lekker warm. Als jij nog andere ideeën hebt,
zeg dat tegen de klassenvertegenwoordigers, dan
kunnen wij dat bespreken. Denk er ook eens over na of
jij thuis nog iets kunt doen. En als je helemaal goed
bezig wil zijn, zoek eens op de website van het wwf of
daar nog duurzame producten of leuke dingen op staan
die jij wel kan gebruiken!
door Ruth de Jong
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slot

Bedankt voor het lezen namens de hele redactie.
Vind je het ook leuk om mee te werken aan de
schoolkrant? Doe dan de volgende periode mee aan de
stermodule School en media. Op vrijdagmiddag werken
we aan de krant van 14:45 - 16:00 uur. Het is altijd heel
gezellig :)
Fijne kerstvakantie gewenst en veel succes allemaal
tijdens de komende thuiswerkperiode.
We zien elkaar weer in 2021!
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