DECEMBER

Klassenkrant 1AH1
Huygens Lyceum
Geschreven door de leerlingen van deze klas.

Beste ouder/verzorger van onze brugklasleerlingen,
Zoals u weet zijn we dit schooljaar in de brugklas gestart met
ons nieuwe onderwijsconcept “Huygens Leren”. Van zowel
onze leerlingen als onze docenten hoor ik veel positieve
inspirerende verhalen over ons onderwijs en onze
begeleiding. Ik hoop dat u deze verhalen thuis ook hoort.
Het team van de brugklassen wil u graag periodiek
(driejaarlijks) door middel van een klassenkrant gaan
informeren over ons onderwijs aan uw zoon of dochter. In
deze klassenkrant zullen met name de leerlingen vertellen
over hun ervaringen op onze school. Ik vind dit een enorm
mooi en waardevol initiatief omdat we u op deze wijze nog
beter kunnen betrekken bij ons onderwijs.

December Quote:
‘Cijfers haal je met vallen en
opstaan. 1AH1 WIJ KUNNEN
DIT AAN !!
-Zoë op ’t Veld & Jasmyn el Khoury

Even voorstellen…
Onze
klassenvertegenwoordigers
zijn Jasmyn el Khoury en
Fiona den Ouden.

Roelof Jan Lutken
Rector
Klas 1AH1:

Fotogalerij

Nassredine, Thijs, Bob en
Jasper laten een rap horen
tijdens de VERDER
presentatie middag.
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Brugklaskamp
Om elkaar wat beter te leren kennen gingen we wat tijd
met elkaar doorbrengen op het brugklaskamp.
Hierbij gingen we met nog 2 andere brugklassen
(in ons geval 1h1 en 1h2) op kamp in kamphuis d'n Hazelaar.
We stonden klaar om ernaartoe te fietsen, maar toen
we waren vertrokken, waren we de weg alweer kwijt.
Bedankt hè Teun en Lieke .
Na bijna 2 uur fietsen kwamen we aan bij het kamphuis
en kregen we iets te eten en drinken.

1AH1 Strip

Activiteiten:
We hebben heel veel leuke activiteiten gedaan! Vooral
spellen in het bos naast ons. Volgens mij heeft iedereen zich
vermaakt ook toen het bijna de hele dag regende was er
veel leuks te doen! We hebben volgens mij veel nieuwe
vrienden gemaakt en elkaar beter leren kennen! 
Bonte avond:
Op de bonte avond hebben veel kinderen opgetreden.
Na de optredens hadden we een disco en kon je marshmallows
roosteren. Het was superleuk!!

Onderbouw feest
De dag voor de herfstvakantie hadden wij een onderbouwfeest.
Het thema was ‘Back To Summer.’ Er was een dj en je kon
bonnetjes halen voor drinken. Het feest begon om 20:00 en voor
de brugklassers eindigde het om 23:00. De entree kostte 2 euro
en de bonnetjes 0,50 cent.
Als je binnen kwam stonden er opblaas flamingo’s en
palmbomen. Er zaten ook kinderen om bonnetjes, lichtstaafjes
en oorbeschermers uit te delen. Iedereen stond te dansen en
had het gezellig. Van dat dansen kreeg je het wel heel warm,
we mochten helaas niet naar buiten om af te koelen. Het was
een super leuke avond en heel fijn dat we daarna herfstvakantie
hadden.

Door: Luuk Zellenrath

Raadsels enzo…..
Waar komt Augustus voor Juli?
In het woordenboek!
Hoever kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft want dan loop je eruit.

VERDER presentatiemiddag
De verder –presentatie was op donderdag 9 november.
De middag begon met een algemene opening en daarna
waren de presentaties. Er waren ook een paar raps tussen door
en toen hadden we een kwartier om bij de kraampjes van elk
verder-project te kijken. Na de presentaties was er de
escaperoom en daar waren een paar kinderen voor uitgekozen.
Om te proberen te escapen, het thema van de escape room
was de moord op Michael Jackson.

Door Nasredinne en Jasper.
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