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Voor en door leerlingen

INTERVIEW MET MEESTER WESSEL
"Ik ben een groot fan van anime."

HOE OVERLEEF JE
DE HERFSTVAKANTIE?

Tips om de herfstvakantie door te komen

HERFSTVAKANTIE
EDITIE

CAP OR NO CAP?

Het eerste lesuur begint om 7.30 uur.

WIST JE DAT?
6.500 doden in Qatar?
Hoe? Blader snel verder...

WAT KIES JE LIEVER?

Ik zit in een dilemma...

SCHOOLKRANTREDACTIE
Maak kennis met de schoolkrantredactie!

Josmaily

Pharrell

In welke klas zit je?
Ik zit in klas B2G.

Wat is je favoriete vak?
Mijn favoriete vak is rekenen.

Hoe oud ben je?
Ik ben 14 jaar oud.

Wie is je favoriete docent?
Juf Wendy is mijn favoriete docent.

Wat is je afkomst?
Mijn afkomst is Dominicaans.

Waar geef je het meeste geld aan uit?
Ik geef het meeste geld uit aan iemand, maar ik zeg niet wie...

Heb je huisdieren?
Ja, ik heb twee konijnen.

Waar ben je bang voor?
Ik ben bang voor bloed.

Wat zijn je hobby's?
Mijn hobby is tekenen.

Wat is je droombaan?
Actrice.

In welke klas zit je?
Ik zit in klas B3F.

Wat is je favoriete vak?
Zorg en welzijn van juf Morela vind ik erg leuk.

Hoe oud ben je?
Ik ben 14 jaar oud.

Wie is je favoriete docent?
Allemaal!

Wat is je afkomst?
Ik ben Surinaams.

Waar geef je het meeste geld aan uit?
Aan drumhuiden. Die drum ik namelijk telkens kapot.

Heb je huisdieren?
Eén cavia, maar die is van mijn zus.

Waar ben je bang voor?
Honden en duiven vind ik erg eng.

Wat zijn je hobby's?
Drummen!

Wat is je droombaan?
Kapper. Kom voor die strakke contouren bij mij!

SCHOOLKRANTREDACTIE

Michael

Daira

In welke klas zit je?
Ik zit in klas B3A.

Wat is je favoriete vak?
Sport en recreatie.

Hoe oud ben je?
Ik ben 14 jaar oud.

Wie is je favoriete docent?
Ik heb geen favoriete docent, want ik vind ze allemaal aardig!

Wat is je afkomst?
Ik ben Surinaams.

Waar geef je het meeste geld aan uit?
Aan mezelf.

Heb je huisdieren?
Ja, ik heb een puppy en twee vissen.

Waar ben je bang voor?
Sprinkhanen.

Wat zijn je hobby's?
Muziekinstrument bespelen en gamen.

Wat is je droombaan?
Leraar. Ik word de opvolger van juf Wendy!

In welke klas zit je?
Ik zit in klas B2A.

Wat is je favoriete vak?
Mijn favoriete vak is biologie.

Hoe oud ben je?
Ik ben 12 jaar oud.

Wie is je favoriete docent?
Juf Wendy.

Wat is je afkomst?
Mijn afkomst is El Salvadoraans.

Waar geef je het meeste geld aan uit?
Aan balletschoenen.

Heb je huisdieren?
Ja, ik heb drie vissen.

Waar ben je bang voor?
Ik ben heel erg bang voor konijnen.

Wat zijn je hobby's?
Ballet.

Wat is je droombaan?
Architect.

SCHOOLKRANTREDACTIE

Sawan

Chaim

In welke klas zit je?
Ik zit in klas B2B.

Wat is je favoriete vak?
Gym.

Hoe oud ben je?
Ik ben 14 jaar oud.

Wie is je favoriete docent?
Allemaal!

Wat is je afkomst?
Mijn afkomst is Surinaams.

Waar geef je het meeste geld aan uit?
Aan Coco Melon. Zo heet mijn vogel!

Heb je huisdieren?
Ja, ik heb een Lori van de Blauwe
Bergen vogel. Dat is een speciale!
Wat zijn je hobby's?
Voetballen en gamen.

Waar ben je bang voor?
Hmm, dat weet ik niet.

In welke klas zit je?
Ik zit in klas B2G.

Wat is je favoriete vak?
Mijn favoriete vakken zijn Engels en wiskunde.

Hoe oud ben je?
Ik ben 13 jaar.

Wie is je favoriete docent?
Juf Nina, meester Karel en meester Fraaz.

Wat is je afkomst?
Surinaams.

Waar geef je het meeste geld aan uit?
Ik geef eigenlijk nauwelijks geld uit.

Heb je huisdieren?
Nee, ik heb geen huisdieren.

Waar ben je bang voor?
Ik ben bang voor niks!

Wat zijn je hobby's?
Gamen, sporten en anime kijken.

Wat is je droombaan?
Om naar Japan of Engeland te bezoeken.

Wat is je droombaan?
Voetballer! Ik wil net zo goed worden als Lionel Messi.

MEMES
Wanneer meester Roy
'GOEDEMORGEN KLAS!!!" schreeuwt:

*Koopt broodje*
*Bel gaat*

Ben jij een meme lord? Stuur je Bindelmeer College gerelateerde
memes naar de schoolkrantredactie via Instagram (@bindelmeercollege).
Wie weet zie jij jouw meme terug in de volgende editie!

VEEL DODEN BIJ MAAK VAN STADION
IN QATAR VOOR WK 2022
Onze aandacht voor dit onderwerp komt door juf Wendy. Voorheen wisten wij nog niet dat er doden waren gevallen
tijdens de bouw van dit stadion. Wij willen er meer te weten over komen en jullie erover informeren, want het lijkt
ons een best interessant onderwerp.
Er zijn bij werkzaamheden voor het WK voetbal 2022 in Qatar zeker 6500 doden gevallen. Persoonlijk vinden wij dat
echt superveel. Het gaat om arbeidsmigranten die bijvoorbeeld bouwen aan de stadions, of aan vliegvelden die er
moeten komen voor het toernooi. Waarschijnlijk ligt het aantal doden nog veel hoger, want ook uit de Filipijnen en
Kenia komen bijvoorbeeld veel werknemers. Dit zijn de landen die geen cijfers hebben bekendgemaakt. Dat baart
ons veel zorgen; niet wetende hoeveel arbeidsmigranten er nou echt omgekomen zijn.
Met de voorbereidingen voor het WK zijn er in totaal ruim 2 miljoen mensen die meehelpen. Er zijn wel 8 stadions
gemaakt of nog in de bouw voor het toernooi. In de grootste stadion passen wel 86.250 mensen. Hier een foto van
het stadio, Lusail Iconic Stadium:

Wij vinden dit een heel mooi stadion door de vormen en gekleurde stoelen. Daarnaast passen ook nog eens veel
mensen in. In alle acht stadions passen in totaal 700.650 mensen.
Wij hopen dat jullie meer te weten zijn gekomen over het onderwerp. Laten we ook allemaal even stilstaan bij alle
doden die zijn gevallen tijden het meehelpen met de voorbereidingen van het WK, denk eraan dat zij dit voor alle
toeschouwers hebben gedaan.
Door Jerrelino en een andere leerling
B3T

1 CAP: Het Bindelmeer College geeft geen Duits. Vroeger werd er wel Duits gegeven door juf Kraaij.
2 NO CAP: Juf Wendy heeft inderdaad meer dan 10.000 volgers op TikTok onder de naam
@whatswithwendy.
3 CAP: Meester Roy is 68 jaar oud.
4 CAP: Tijdens de herfst vallen de blaadjes wel van de boom. Bomen verliezen hun bladeren om
zichzelf te beschermen tegen uitdrogen.
5 NO CAP
6 CAP: Halloween wordt gevierd in de herfst op 31 oktober.
7 CAP: Het Bindelmeer College bestaat 11 jaar.
8 CAP: Het eerste lesuur begint op het Bindelmeer College om 8.30 uur.

8 Het eerste lesuur van het Bindelmeer College begint om 7.30 uur.
CAP or NO CAP
7 Het Bindelmeer College bestaat meer dan 10 jaar.
CAP or NO CAP
6 Halloween wordt gevierd in de winter.
CAP or NO CAP
5 De herfst begint officieel op 22 september.
CAP or NO CAP
4 Tijdens de herfst vallen de blaadjes niet van de boom.
CAP or NO CAP
3 Meester Roy is 48 jaar.
CAP or NO CAP
2 Juf Wendy heeft meer dan 10.000 volgers op TikTok.
CAP or NO CAP
1 Het Bindelmeer College geeft het vak Duits.
CAP or NO CAP

CAP OR NO CAP

INTERVIEW MET MEESTER WESSEL
Meester Wessel is sinds dit schooljaar nieuw als docent op het Bindelmeer College. Hij
geeft Mens en Maatschappij/Maatschappijleer. Daarom vond de schoolkrantredactie het
een goed idee om hem te interviewen. Zo kan iedereen hem beter leren kennen!
Waar en wanneer bent u geboren?
Ik ben geboren in Zaandam op 10 december 1997.
Bent u verliefd en hoe bevalt dat?
Nee, ik ben niet verliefd. Er is momenteel niemand om verliefd op te zijn.
Hebt u kinderen?
Ik heb geen kinderen.
Welke opleiding hebt u gevolgd?
Ik heb de Lerarenopleiding Geschiedenis gevolgd.
Wat zijn uw hobby's?
Mijn hobby's zijn leren, lezen, gamen en anime kijken.
Wat is uw lievelingseten?
Curry Vindaloo uit Zuid-India vind ik erg lekker!

Wat lust u echt niet?
Champignons.
Wat was uw eerste baan?
Ik ben ooit begonnen als vakkenvuller in een supermarkt.
Wat was uw eerste telefoon?
Een Nokia.
Waarom werd u leraar?
Ik vind het leuk om mensen iets te leren.
Hoe oud was u toen u begon met lesgeven?
18 jaar.
Hoe ervaart u uw laatste jaar op het Bindelmeer College?
Het Bindelmeer College ervaar ik als leuk, interessant
en uitdagend.

Welke docent zou jij graag beter willen leren kennen door
middel van een interview in de schoolkrant? Laat het de
schoolkrantredactie of juf Wendy weten. Wie weet zie jij die
docent wel terug in de volgende editie!

MEMES
Wanneer je weet dat je docent ziek is
en denkt dat je uitval hebt, maar in Magister ziet
dat je een invaluur hebt:

"Heb je geleerd voor je toets?"
"Hebben we een toets?!?!?!"

Ben jij een meme lord? Stuur je Bindelmeer College gerelateerde
memes naar de schoolkrantredactie via Instagram (@bindelmeercollege).
Wie weet zie jij jouw meme terug in de volgende editie!

DILEMMA'S
Wat is een dilemma? Het is eigenlijk best simpel! Je krijgt twee moeilijke keuzes
voorgeschoteld en je MOET kiezen. Wat kies jij liever?
Zomer of winter

Korte kleding of lange kleding

Ochtend of avond

Cola of Fanta

Komkommer of tomaat

Chocomel of Fristi

Metro of bus

Fysiek of online les

Lang of kort

Schrijven of typen

Innerlijk of uiterlijk

Feit of mening

Cash of pin

Pizza of taco's

Vliegen of rijden

Voetbal of basketbal

Rennen of lopen

Nasi of bami

Slapen of eten

Netflix of YouTube

Taal of rekenen

Beugel of bril

Gamen of leren

Slim of dom

Zitten of staan

Anime of cartoons

HOE OVERLEEF JE...
...de herfstvakantie? De tijd ging supersnel. Het leek als de dag van gisteren dat de
zomervakantie was afgelopen, we voor het eerst na zes weken relaxen een stap in de
school zetten, weer in de schoolboeken moesten en keihard moesten zwoegen. Nu is
het alweer herfstvakantie. Om eventuele verveling tegen te gaan hebben wij een aantal
tips op een rijtje gezet om de herfstvakantie te overleven.
Series/films op Netflix:
On My Block;
Squid Game;
Sex Education;
Don't F*ck With Cats;
Freedom Writers;
Teen Wolf;
Prison Break;
The Blacklist;
Alice in Borderland;
It's Okay Not To Be Okay.

Bord- of kaartspelletjes:
Monopoly;
Halli Galli;
30 Seconds;
Exploding Kittens;
Boonanza;
Beverbende;
De zoektocht naar El Dorado;
Uno;
Jenga;
Mens Erger Je Niet.

Anime (via Netflix, Crunchyroll of andere anime
websites):
Tokyo Revengers;
Demon Slayer;
To Your Eternity;
Attack on Titan;
Jujutsu Kaisen;
Death Note;
JoJo's Bizarre Adventure;
Kingdom;
The Promised Neverland;
Hunter x Hunter.

Boeken:
Door jou ben ik mij van Hinke van Abbema;
Blauwe dagen van Caja Cazemier;
Ik moet dit doen van Maren Stoffels;
Het meisje met de vlechtjes van Wilma Geldof;
Auxiety van Dieuwertje Heuvelings;
Match van Buddy Tegenbosch;
Otis van Martien Niemeijer;
Honderd uur nacht van Anna Woltz;
Lock Down van Maren Stoffels;
The Hate U Give van Angie Thomas;
54 minuten van Marieke Nijkamp.

WIJ WENSEN JULLIE
EEN HELE FIJNE
HERFSTVAKANTIE!
www.bindelmeercollege.nl
@bindelmeercollege
@bindelmeercollege

