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Welkom bij de allereerste 
schoolkrant van 2017

In deze schoolkrant kom je verschillende onderwerpen tegen:
         Interviews
         Docenten v/d maand 
         Quiz
         Fashiontwins    
         Spelletjes

Veel leesplezier!



Interview met:
 Mevrouw Groenewegen!

Hoe begon de school? 
Het Wolfert Lyceum is begonnen op de 
plek waar nu Wolfert Pro staat.

Was het moeilijk om de school op te 
starten? 
We waren met 12 docenten en 
sommige gaven ook les op Hillergers-
berg. Het was heel hard werken. 

Hoeveel leerlingen had de school? 
Drieëntwintig leerlingen in het 
eerste jaar en het 3e jaar 120 leerlingen.

Hoe groot was de school? 
Toen het startte waren er 6 lokalen. 

Stond het Melanchton er ook al? 
Ja. die stond er ook al.

Is er veel veranderd en wat is er 
veranderd?
Er is niets veranderd qua onderwijs. 

Hoeveel klassen gaf u les? 
Zes uur per klas en ik gaf in totaal 4 
klassen les.

Hoeveel docenten waren er? 
Er waren ongeveer 13 docenten.

Welk niveau had de school? 
Het is altijd havo/vwo/gymnasium 
geweest.

Interview met:
  Meneer Koene!

Wat wordt de grootste verandering 
kijkend naar de toekomstplannen?
De grootste verandering is dat er 
waarschijnlijk een stuk aan de school 
gebouwd zal worden op de 2e en 3e 
verdieping. Het worden in totaal 8 
lokalen.

Gaan de brugklassen volgend jaar ook 
met een chromebook werken?
De brugklassen gaan volgend jaar weer 
met dezelfde chromebooks werken. We 
blijven met boeken werken, de chrome-
books zijn alleen een extraatje, maar het 
is wel heel handig!

Gaan er verder nog dingen veranderen?
Voor mij persoonlijk wel. Ik ga 
namelijk volgend jaar op een andere 
school werken.



De docenten van de maand
Deze maand hebben de brugklasleerlingen docenten genomineerd om leraar van de maand te worden. 

Alle docenten deden mee. De leraren konden in verschillende categorieën winnen. 
Wie is de grappigste, of de best geklede? En wie geeft het beste les? 

De uiteindelijke winnaars zijn geworden:
De grappigste docent van de maand: Meneer van Parreren
De best geklede docent van de maand: Mevrouw Nasirkhan 
De best lesgevende docent van de maand: Meneer Oedairadjsingh

De leraren die hebben gewonnen waren erg enthousiast en voor de leraren die niet hebben gewonnen: 
volgende keer beter!

NU IN DE KANTINE: MUFFINS!! 
VANILLE EN CHOCOLADE VOOR
 €0.60!!

KAN jIj gOED MUzIEK SpELEN OF wIL jIj EEN 
KEER EEN INSTRUMENT LEREN SpELEN? 
MELD jE DAN NU AAN Op DE SITE 
VAN HET wOLFERT LyCEUM



Wat vind je het lekkerst?
• Italiaans eten.
• Baklava.
• Chocola met hazelnoot.
• Macarons.
• Kip.

Wat doe je in je vrije tijd?
• Hockey.
• Sporten (tenminste dat probeer je).
• Naar het theater en musea. 
• Winkelen, bankhangen of met vriend(inn)en 

afspreken.
• Naar de film gaan.

Naar welk tv programma kijk je het liefst?
• Smeris.
• Series op Netflix.
• Wie is de Mol?
• Vlogs op YouTube.
• De Wereld Draait Door.

Wat is het eerste dat je doet als je opstaat?
• Iets drinken.
• Je haar doen.
• Aankleden en eten.
• Tandenpoetsen.
• Douchen.

Wat is je favoriete quote?
• Even monkeys fall from trees. Fall seven times and 

stand up eight.
• Jaloezie is een bitch.
• Als je iets doet, doe het dan goed.
• The grass is greener where you water it.
• The sky is the limit.

Op welke docent lijk jij het meest???

In wat voor restaurant zal je snel te vinden 
zijn?
• In een Italiaans restaurant.
• In een Grieks restaurant.
• In een Japans restaurant.
• In een eetcafé.
• In een Aziatisch restaurant.

Welke vraag vond je het leukst?
• Vraag 4.
• Vraag 5. 

MEESTE A?
Jij lijkt het meest op meneer Vlamings, je houdt van 
buitenlands eten en je bent een hockeyliefhebber.

MEESTE B?
Jij lijkt het meest op meneer Schoumans, je gaat in je 
vrije tijd sporten (althans, dat probeer je). 

MEESTE C?
Jij lijkt het meest op mevrouw Verloop, je houdt van 
weggaan naar interessante dingen zoals theater en 
musea, af en toe houd je wel van iets lekkers (zoals 
chocola), maar als je opstaat doe je wel nuttige 
dingen.

MEESTE D?
Jij lijkt het meest op mevrouw Nasirkhan, je houdt 
van winkelen, gezelligheid en lekker rustig aan doen.

MEESTE E?
Jij lijkt het meest op meneer Oedairadjsingh, je 
gelooft dat je alles kan bereiken wat je wilt en houdt 
van films.



Fashion Twins
Max Cuypers (1V3) en Renee Schoumans ( wiskundedocent )

Heb je ooit gekeken of er in jou klas kleding leek op die van een leraar? Nee? Nou wij wel!
We hebben de afgelopen weken gekeken naar klasgenoten en leraren met dezelfde kleding. We kwamen de 

perfecte match tegen namelijk: René Schoumans samen met Max Cuypers! Zij hebben allebei een blauw shirt 
aan en een zwarte broek en toevallig allebei ook nog zwart haar!

Wij vonden het erg leuk om deze fashion twins tegen te komen en dit met jullie te delen.
Mocht jij nou een leuke match tegen komen, laat het ons dan weten!

Bente van Oeveren en Jessie Corveleijn 1v3.



OPLOSSING VAN DE SUDOKU
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Deze schoolkrant is gemaakt door de leerlingen van het VVV-uur schoolkrant. 

We hebben deze schoolkrant in een periode van 6 weken gemaakt. 
We deelden de taken op en hebben zo een mooie schoolkrant gecreëerd. 

Lijkt het je leuk de volgende keer ook mee te werken aan zo een leuke schoolkrant? Dan heb 
jij geluk!

Jij kan je snel weer inschrijven voor een nieuwe VVV-module van de schoolkrant. 
Come and join us!

Groetjes
Mira, Djyra, Thijmen, Jessie, Sem ,Erhan, Charlotte, Daphne, Evelyne, Eva, Annabelle, 

Fabienne,Bente, Sofia, Jaymee, Lara, Fabienne, Fenna, Tijmen en Annemiek.


