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- Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?’, vraagt de pizzabakker. 

'Graag in 4’, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op’.  

- Een man en een vrouw lopen in een museum. ‘Jan, moet je kijken wat een afgrijselijk schilderij!’ 

Waarop de man zegt: ‘Miep, zet je bril op en kom voor die spiegel vandaan!’  

Colofon - Editie 1 2020/2021 

Hoofdredactie: Medewerkers Mediatheek Esdal College Boermarkeweg 

Redactie: Jesper Abbingh, Daphne Seuter, Lenna Klaver, Nicole Raven, Sophie van Ommen, Lina Bakker, Anja Xia  

Contact redactie: schoolkrantbmw@esdalcollege.eu 

Beste lezers, 

Onze locatie heeft een schoolkrant! 

Dat is fantastisch nieuws! In de 

afgelopen jaren is de schoolkrant 

op heel veel scholen verdwenen. 

Dat heeft vast alles te maken met 

de opkomst van sociale media. Ook 

op de Boermarkeweg bestaat al 

meer dan vijftien jaar geen 

schoolkrant meer. Bestond geen 

schoolkrant meer, kan ik nu 

zeggen. En dat was een gemis. 

Want een schoolkrant heeft een 

functie: het verbindt de mensen 

die met school verbonden zijn. 

Even hebben we aandacht voor 

dezelfde zaken.  

Het eerste exemplaar heeft 

gelukkig alle kenmerken van een 

goede schoolkrant. Er zitten 

interviews in, er wordt verslag 

gedaan van activiteiten die op 

school hebben plaatsgevonden, er 

worden mensen in het zonnetje 

gezet, er staan recensies in, er 

wordt naar de toekomst gekeken 

en natuurlijk is er aandacht voor 

strip, puzzel en humor. Kortom een 

complete krant. 

Complimenten dus voor de 

redactie die dit tot stand heeft 

gebracht! De eerste krant mag er 

zijn; ik zie reikhalzend uit naar het 

tweede nummer! 

B. Kroesen, 

Locatiedirecteur 

Jeugdlintje voor Rens 

Rens Fischer uit 2A heeft een 

jeugdlintje ontvangen voor zijn 

positieve bijdrage aan de 

maatschappij. Naast Rens hebben 

ook nog zeven andere jonge 

inwoners van de gemeente Emmen 

een lintje ontvangen. 

Rens kreeg het lintje omdat hij 

twee kleine hondjes hielp die 

aangevallen werden door een 

grote hond. Samen hebben ze de 

zwaargewonde hondjes naar het 

huis van de vrouw gebracht. Een 

hondje overleefde de aanval 

uiteindelijk niet. De eigenaresse is 

blij met het handelen van Rens en 

heeft aangegeven dat als hij niet zo 

had gehandeld, allebei de hondjes 

er niet meer geweest zouden zijn.  

Het was inmiddels al de tiende keer 

dat de lintjes werden uitgereikt. 

Rens Fischer heeft zijn lintje gekregen van 

wethouder Robert Kleine (Bron: RTV 

Drenthe/Robbert Oosting)  

In deze editie: 

1. Jeugdlintje voor Rens & Foute 
Kersttruiendag 

2. Interview docent & Aura Library 

3. Sinterklaasfeest, Mediathecaris 
van het jaar & Breaking News 

4. Leerlingenraad & Jonge Jury 

5. Beroep in beeld 

6. Puzzel en win! 

Foute Kersttruiendag 

Op 17 december was de ‘Foute 

Kersttruidag’ gepland. Door de 

lockdown is deze dag verschoven 

naar 15 december! Via de app 

waren de kinderen maandagavond 

ingelicht. Kinderen kwamen met 

verschillende outfits op school. 

Drie docenten (mevrouw Themme, 

Moulijn en Boer) kozen twee 

winnaars: Guido Drent uit klas 1D 

en Demi de Jonge uit 2A. 

Veel plezier met jullie prijs! Hopen 

dat we volgend jaar weer mooie 

creaties in de school mogen zien! 
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Interview docent (Geschreven door Lenna en Sophie uit klas 2B) 
 
Om onze docenten van het Esdal College beter te leren kennen interviewen we voor elke editie van de school-
krant een andere docent. In deze uitgave een interview met mevrouw Boer van wiskunde. 
 
Toen mevrouw Boer vier was wilde ze graag zuster worden, maar naarmate ze ouder werd veranderde ze van 
gedachte. Toen ze negentien was wist ze dat ze graag wiskundedocent wil worden. Ze heeft toen vier maanden 
als lerares gewerkt, maar dat ging niet zo goed. Toen is ze uiteindelijk bij de Rabobank gaan werken en daar heeft 
ze dertien jaar gewerkt. Daar vroeg iemand haar of ze misschien docent wilde worden. Daar heeft ze toen ja op 
gezegd en is toen weer wiskunde gaan geven. Als ze echter een ander vak zou mogen geven zou dat gym zijn, om-
dat dit lekker actief is en dat vindt ze leuk. Dit vak vond vroeger op school ook al het leukste vak. 
 
De sfeer op school vindt mevrouw Boer erg gezellig. Ook vindt ze het grappig om op te merken hoe leerlingen 
hun denkwijze veranderen in latere klassen. ‘’Ik ben anders dan dat ze denken.’’ zegt ze. Ze wilde geen antwoord 
geven op de vraag of ze een lievelingsleerling heeft, maar ze geeft wel aan een voorkeur te hebben voor spontane 
leerlingen. ‘’Daar kun je lol mee hebben,’’ zegt ze. Zelf was ze een braaf meisje en had altijd haar huiswerk af en 
ook is ze er niet vaak uitgestuurd. “Wat betreft mijn collega-docenten, kan ik heel goed met mevrouw Themme 
en meneer Assen samenwerken.” 
 
Naast haar werk als docent doet ze natuurlijk ook graag andere dingen. Zo houdt ze heel veel van knutselen en 
volgt ze ook workshops met haar vrienden. Hoewel dit laatste nu helaas niet door kan gaan door de coronamaat-
regelen. Daarnaast zorgt ze ook voor haar moeder en geeft volleybaltraining en dat vind ze best leuk. Tussendoor 
probeert ze ook nog wat te lezen. Vroeger had ze ook nog eendjes en kippen, maar die zijn opgegeten door 
steenmarters. Ze hebben nog geprobeerd om de 
marter tegen te houden... maar tevergeefs, want 
hij had ze al opgevreten. Mevrouw Boer woont 
samen met haar vriend Rohald in Nieuw-
Amsterdam. Hoewel ze vroeger op school een 
vast groepje vrienden had, kon ze goed omgaan 
met iedereen in de klas. Ze is in 5 vwo blijven 
zitten en is toen naar 5 havo gegaan.  
 
Dit was het interview met mevrouw. Voor de vol-
gende editie van de schoolkrant gaan we een 
andere docent  interviewen. Mochten jullie sug-
gesties hebben voor welke docent we de volgen-
de keer moeten  interviewen dan kunnen jullie 
ons dat laten weten. Dat kan door te mailen 
naar: lennaklaver@esdalcollege.eu. 
 

Mevrouw Boer in actie als volleybalcoach 

Aura Library App 

Met de Aura Library app vergeet je nooit meer een boek in te leveren! Je ziet meteen welke 

items je in je bezit hebt en wanneer je deze in moet leveren. En als je het boek nog nodig hebt, 

kan je de uitlening eenvoudig verlengen. De app is te vinden in Google Play en de App Store. 

Win een prijs! 

Word jij de 100e gebruiker van de app? Dan win je een leuke prijs. Download de app dus snel! 
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Beroep in beeld (Geschreven door Jesper , Daphne en Lina uit klas 1B) 

Wat wil ik later worden en welke opleiding heb ik daar voor nodig? Deze vraag speelt bij veel leerlingen. Om te 
helpen een antwoord te vinden op deze vraag brengen we elke editie van de schoolkrant een ander beroep in 
beeld. Dat doen we door iemand te interviewen en hem of haar vragen stellen over het beroep van deze per-
soon. In deze uitgave een interview met heer Van de Kracht (zie foto), kinderarts bij het Scheper Ziekenhuis in 
Emmen. 
 
Hoe lang bent u al kinderarts; ik ben op dit moment anderhalf jaar kinderarts bij het 
Scheper Ziekenhuis. 
 
Wanneer wist u dat u graag kinderarts wilde worden; ik wilde eerst chirurg, daarom 
heb ik de studie geneeskunde gedaan. Ik had toen eerst drie jaar les, en de drie 
daarop volgende jaren heb ik mijn coschap gedaan om praktijkervaring op te doen. 
Dat betekent dat je dan de coassistent bent en je in die periode leert om dokter te 
worden. Tijdens het coschap werkte ik op de afdeling kindergeneeskunde en reali-
seerde met toen dat ik dit veel leuker vond. 
 
Is het een zwaar/moeilijk beroep; het kan soms wel zwaar zijn, want je maakt natuurlijk genoeg mee. 
 
Hoe gaat u ermee om als kinderen overlijden; Natuurlijk is dat nooit leuk. Om het te verwerken heb ik het er thuis 
over met mijn familie en vrienden en natuurlijk spreken we er op het werk over met mijn collega's. 
 
Welk incident is uw het meest bijgebleven; Dat van een jongetje die een longtransplantatie heeft gehad en die 
toen na vele afspraken weer lopend het ziekenhuis in kwam. 
 
Welke opleiding moet je voor dit werk doen; Je moet het vwo hebben gedaan en dan daarna de studie genees-
kunde. Deze opleiding duurt in totaal zes jaar. Daarna mag je jezelf een basis arts noemen. 
 
Wat vind u het leukste aan u werk; Je staat er nooit alleen voor en er zijn altijd collega's waar je terecht kan. Ui-
teraard vind ik het contact met patiënten ook enorm leuk, zoals het praten met patiënten en het iemand hele-
maal beter maken. 
 
Met welke hulpverlener zou u een dag willen ruilen; een dag werken bij de politie lijkt mij wel leuk. 
 
Kun je hier ook stage lopen; ja dat kan maar ligt er wel aan in welk studiejaar je zit en welke opleiding je doet. 
Maar dat zou hier dan op verschillende afdelingen kunnen.  
 
Houden kinderen er ook trauma's aan over; Als kinderen heel ziek zijn en testen moeten doen of andere dingen 
moeten ondergaan, dan kunnen ze er een inderdaad wel een trauma aan over houden. 

 
 
Ontdek de zorg 

De zorg kent uiteraard veel meer beroepen dan alleen die van kinderarts. Maar 
welke beroepen zijn dat en welke opleiding heb je daar dan voor nodig? Ontdek 
het antwoord op deze en vele andere vragen op de website: 
www.ontdekdezorg.nl. Op deze site vind je onder andere de profielen van vele 
verschillende mensen die in de zorg werken.  Ze vertellen waarom ze in de zorg 
zijn gaan werken en welke studie ze hebben gedaan. Naast een overzicht van de 
vele profielen van zorgmedewerkers vind je op de site ook een handig overzicht 
van verschillende opleidingen en beroepen. Snel een kijkje nemen dus! 
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Leerlingenraad (Geschreven door Roos uit klas 2B) 
 
Hierbij een artikel vanuit de leerlingenraad. Dit is een groepje met leerlingen van de 1e t/m 4e klas en een do-
cent. Begin van het jaar konden we ons aanmelden voor de leerlingenraad en dan een paar weken later werd je 
uit de les gehaald omdat je een gesprek met de docent moest voeren waarin je diende te motiveren waarom je in 
de leerlingenraad wilde. Nadat iedereen dat gesprekje met de docent had gehad besloot de docent wie er wel en 
wie er niet in de leerlingenraad mochten komen.  

 
We hebben op dit moment al twee vergaderingen gehad en dat was erg leuk. Maar 
waarschijnlijk heb je nu dan vast de vraag wat  er allemaal wordt besproken in de leerlin-
genraad? En dat ga ik je nu vertellen. In de eerste vergadering gingen we ons aan elkaar 
voorstellen; wie ben je, waarom wilde je graag in de leerlingenraad en wat wil je veran-
deren op school. Persoonlijk wilde ik graag in de leerlingenraad omdat het me erg leuk 
leek om er voor te zorgen dat er misschien muzieklessen en dergelijke worden gehouden 
in de 2e klas en misschien ook nog wel in de 3e en 4e klas. Ook wilde ik graag in de leer-
lingenraad omdat ik de ruimte in de kantine te klein vind. Maar beste mensen; daar gaan 
we ook al mee bezig hoor! We zijn namelijk al druk aan het overleggen hoe en wat we 
willen doen in de kantine. Tevens hadden we ook het leuke idee om een rozenactie te 
doen met Valentijnsdag op school. Dan kan iedereen een roos kopen voor iemand en 

daar nog een leuk berichtje bij maken. Nog een idee dat we hebben aangedragen is dat we bijvoorbeeld kunnen 
pinnen in de kantine voor als we een lekker broodje willen maar geen contant geld bij ons hebben.  
 
Tot slot hebben we nog een belangrijke mededeling. We hebben namelijk een ideeënbus 
vlakbij de ingang van school. Dus als je een goed idee hebt kan je altijd een briefje erin 
doen met je goede idee erop, maar je kan natuurlijk ons ook een berichtje sturen op Insta-
gram; ons account heet ‘leerlingenraadbmw’. Dit was dan het eerste stukje voor de leerlin-
genraad! Ik hoop dat je met deze informatie een duidelijker beeld hebt gekregen wat we 
doen en de ideeën waar we op dit moment mee bezig zijn. We zullen jullie in de volgende 
edities van de schoolkrant op de hoogte houden van de voortgang van al onze ideeën en 
voorstellen. 

De Jonge Jury 

De Jonge Jury daagt alle leerlingen in de eerste tot en met de derde klas uit om boeken te lezen en daaruit het 
mooiste boek te kiezen. De Prijs van de Jonge Jury wordt sinds 1998 uitgereikt. Voor de prijs komt vanaf editie 
2017 enkel nog oorspronkelijk Nederlandstalig werk in aanmerking. Jaarlijks doen ruim 180.000 leerlingen mee. 
De drie boeken die de meeste stemmen krijgen, worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. Deze 

wordt tijdens de feestelijke 
Dag van de Jonge Jury op 9 
juni 2021 uitgereikt aan de 
winnende schrijver. Stem-
men kan tot en met 3 mei op 
www.jongejury.nl.  
 
In de mediatheek zijn alle 
tien leestips van 2021 aan-
wezig. Via de app (zie pagina 
2) kun je zien of het boek 
nog op voorraad is in onze 
mediatheek. Of kijk op es-
dalcollege.auralibrary.nl. 
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Genomineerd voor mediathecaris van het jaar! 

Mevrouw Swieters was genomineerd voor de prijs van ‘Mediathecaris van 
het Jaar’. De organisatie hield met haar een interview waarin ze vertelt over 
haar werk. “Ik heb gewoon héél mooi werk,” vertelt ze in het interview. 
“Mijn loopbaan begon in een klein biebje bij mij in het dorp, daar werd ik 
toen administratief medewerker voor vier uur per week. Dat is inmiddels 30 
jaar geleden. De bibliotheek zat vlak naast de basisschool en daar had ik toen 
al veel contact mee. Al snel had ik door dat ik het heel erg leuk vond en ik 
besloot toen een driejarige opleiding tot bibliothecaris te volgen. Daarna be-
gon ik in de mediatheek van het Esdal College, zowel in Emmen als in Kla-
zienaveen,” zegt ze. “Toen ik in Klazienaveen begon was daar slechts één 
boekenkast met boeken in bruin kaftpapier, meer niet. Ze zeiden tegen mij: 
‘Ga maar aan de slag, maak er maar een mediatheek van’ en dat liet ik me 
geen twee keer zeggen!”. “Het allerbelangrijkste is dat jongeren leren hou-
den van lezen. Je moet ze eerst laten zien waarom lezen zo leuk is. Begin bijvoorbeeld met het lezen van een 
stripboek! Dan lezen ze een heel boek uit, dat is al echt geweldig.” Mevrouw Swieters zit eigenlijk ook nooit stil. 
Niet alleen geeft zij regelmatig les, maar ook ontwikkelde ze zelf volledige leesbevorderingsprogramma’s. Zo be-
dacht ze recent speciaal voor de leerlingen van de afdeling Mobiliteit & Transport het lesprogramma ‘Sleutelen 
aan taal’.  

Sinterklaasfeest 2020 (Geschreven door Anja uit klas 1D en Nicole uit klas 1A) 

 
Het Sinterklaasfeest; een film kijken en surprises maken. Allemaal leuke dingen om te doen 
en ook wij deden mee, veel kinderen hebben met hun mentor iets gevierd met Sinterklaas 
en dat delen ze graag in de schoolkrant. 
 
Karina uit klas 2A: Het was hartstikke leuk! Afgezien het feit dat we niet zoveel konden doen in verband met de 
coronamaatregelen hebben we een leuke sinterklaasviering gehad. We hadden eten gehaald bij een snackbar. 
Dit aten we tijdens het kijken van de film Nerve. Deze film gaat over de verlegen Vee. Ze is een laatstejaarsstu-
dente op de middelbare school en ze gaat een online uitdaging aan op de website NERVE. De website nodigt 
haar volgers uit om video's in te sturen van zichzelf tijdens het uitvoeren van riskante en gevaarlijke opdrachten 
in ruil voor prijzen. Met het gevolg dat Vee al snel gevangen zit in een spel waarbij elke beweging gemanipuleerd 
wordt door de anonieme gemeenschap van volgers. De film is te onder andere te zien via Netflix, een kijktip dus! 
 
Anja uit klas 1D: We hebben met onze klas lootjes getrokken en surprises voor elkaar gemaakt. We moesten ook 
een cadeau voor elkaar kopen waar we in totaal 5 euro aan mochten besteden. Tijdens het uitpakken van de 
surprises aten we en pepernoten en hebben we chocolademelk gedronken; kortom het was hartstikke leuk! 

BREAKING NEWS! 
 
Schrijfster Margje Woodrow van het boek ´Fake Trip´ (zie artikel ’Jonge Jury’) 
komt donderdag 25 maart bij ons op school. Margje was jarenlang juf van groep 
8, maar tegenwoordig heeft ze haar handen vol aan het schrijven van spannen-
de jeugdthrillers als Verwoest, en aan het geven van lezingen en workshops op 
middelbare scholen. Als ze hier niet mee bezig is, loopt ze hard met haar hond, 
kijkt ze films op Netflix of struint ze kringloopwinkels af, op zoek naar mooie en 
bijzondere spullen. Maar wát ze ook doet: ze houdt haar ogen en oren open 
voor ideeën voor nieuwe boeken! Het gaat zeker weten een interessante lezing 
worden en dus kijken we uit naar haar komst op het Esdal College. 
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een cadeau voor elkaar kopen waar we in totaal 5 euro aan mochten besteden. Tijdens het uitpakken van de 
surprises aten we en pepernoten en hebben we chocolademelk gedronken; kortom het was hartstikke leuk! 

BREAKING NEWS! 
 
Schrijfster Margje Woodrow van het boek ´Fake Trip´ (zie artikel ’Jonge Jury’) 
komt donderdag 25 maart bij ons op school. Margje was jarenlang juf van groep 
8, maar tegenwoordig heeft ze haar handen vol aan het schrijven van spannen-
de jeugdthrillers als Verwoest, en aan het geven van lezingen en workshops op 
middelbare scholen. Als ze hier niet mee bezig is, loopt ze hard met haar hond, 
kijkt ze films op Netflix of struint ze kringloopwinkels af, op zoek naar mooie en 
bijzondere spullen. Maar wát ze ook doet: ze houdt haar ogen en oren open 
voor ideeën voor nieuwe boeken! Het gaat zeker weten een interessante lezing 
worden en dus kijken we uit naar haar komst op het Esdal College. 
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Interview docent (Geschreven door Lenna en Sophie uit klas 2B) 
 
Om onze docenten van het Esdal College beter te leren kennen interviewen we voor elke editie van de school-
krant een andere docent. In deze uitgave een interview met mevrouw Boer van wiskunde. 
 
Toen mevrouw Boer vier was wilde ze graag zuster worden, maar naarmate ze ouder werd veranderde ze van 
gedachte. Toen ze negentien was wist ze dat ze graag wiskundedocent wil worden. Ze heeft toen vier maanden 
als lerares gewerkt, maar dat ging niet zo goed. Toen is ze uiteindelijk bij de Rabobank gaan werken en daar heeft 
ze dertien jaar gewerkt. Daar vroeg iemand haar of ze misschien docent wilde worden. Daar heeft ze toen ja op 
gezegd en is toen weer wiskunde gaan geven. Als ze echter een ander vak zou mogen geven zou dat gym zijn, om-
dat dit lekker actief is en dat vindt ze leuk. Dit vak vond vroeger op school ook al het leukste vak. 
 
De sfeer op school vindt mevrouw Boer erg gezellig. Ook vindt ze het grappig om op te merken hoe leerlingen 
hun denkwijze veranderen in latere klassen. ‘’Ik ben anders dan dat ze denken.’’ zegt ze. Ze wilde geen antwoord 
geven op de vraag of ze een lievelingsleerling heeft, maar ze geeft wel aan een voorkeur te hebben voor spontane 
leerlingen. ‘’Daar kun je lol mee hebben,’’ zegt ze. Zelf was ze een braaf meisje en had altijd haar huiswerk af en 
ook is ze er niet vaak uitgestuurd. “Wat betreft mijn collega-docenten, kan ik heel goed met mevrouw Themme 
en meneer Assen samenwerken.” 
 
Naast haar werk als docent doet ze natuurlijk ook graag andere dingen. Zo houdt ze heel veel van knutselen en 
volgt ze ook workshops met haar vrienden. Hoewel dit laatste nu helaas niet door kan gaan door de coronamaat-
regelen. Daarnaast zorgt ze ook voor haar moeder en geeft volleybaltraining en dat vind ze best leuk. Tussendoor 
probeert ze ook nog wat te lezen. Vroeger had ze ook nog eendjes en kippen, maar die zijn opgegeten door 
steenmarters. Ze hebben nog geprobeerd om de 
marter tegen te houden... maar tevergeefs, want 
hij had ze al opgevreten. Mevrouw Boer woont 
samen met haar vriend Rohald in Nieuw-
Amsterdam. Hoewel ze vroeger op school een 
vast groepje vrienden had, kon ze goed omgaan 
met iedereen in de klas. Ze is in 5 vwo blijven 
zitten en is toen naar 5 havo gegaan.  
 
Dit was het interview met mevrouw. Voor de vol-
gende editie van de schoolkrant gaan we een 
andere docent  interviewen. Mochten jullie sug-
gesties hebben voor welke docent we de volgen-
de keer moeten  interviewen dan kunnen jullie 
ons dat laten weten. Dat kan door te mailen 
naar: lennaklaver@esdalcollege.eu. 
 

Mevrouw Boer in actie als volleybalcoach 

Aura Library App 

Met de Aura Library app vergeet je nooit meer een boek in te leveren! Je ziet meteen welke 

items je in je bezit hebt en wanneer je deze in moet leveren. En als je het boek nog nodig hebt, 

kan je de uitlening eenvoudig verlengen. De app is te vinden in Google Play en de App Store. 

Win een prijs! 

Word jij de 100e gebruiker van de app? Dan win je een leuke prijs. Download de app dus snel! 
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Beroep in beeld (Geschreven door Jesper , Daphne en Lina uit klas 1B) 

Wat wil ik later worden en welke opleiding heb ik daar voor nodig? Deze vraag speelt bij veel leerlingen. Om te 
helpen een antwoord te vinden op deze vraag brengen we elke editie van de schoolkrant een ander beroep in 
beeld. Dat doen we door iemand te interviewen en hem of haar vragen stellen over het beroep van deze per-
soon. In deze uitgave een interview met heer Van de Kracht (zie foto), kinderarts bij het Scheper Ziekenhuis in 
Emmen. 
 
Hoe lang bent u al kinderarts; ik ben op dit moment anderhalf jaar kinderarts bij het 
Scheper Ziekenhuis. 
 
Wanneer wist u dat u graag kinderarts wilde worden; ik wilde eerst chirurg, daarom 
heb ik de studie geneeskunde gedaan. Ik had toen eerst drie jaar les, en de drie 
daarop volgende jaren heb ik mijn coschap gedaan om praktijkervaring op te doen. 
Dat betekent dat je dan de coassistent bent en je in die periode leert om dokter te 
worden. Tijdens het coschap werkte ik op de afdeling kindergeneeskunde en reali-
seerde met toen dat ik dit veel leuker vond. 
 
Is het een zwaar/moeilijk beroep; het kan soms wel zwaar zijn, want je maakt natuurlijk genoeg mee. 
 
Hoe gaat u ermee om als kinderen overlijden; Natuurlijk is dat nooit leuk. Om het te verwerken heb ik het er thuis 
over met mijn familie en vrienden en natuurlijk spreken we er op het werk over met mijn collega's. 
 
Welk incident is uw het meest bijgebleven; Dat van een jongetje die een longtransplantatie heeft gehad en die 
toen na vele afspraken weer lopend het ziekenhuis in kwam. 
 
Welke opleiding moet je voor dit werk doen; Je moet het vwo hebben gedaan en dan daarna de studie genees-
kunde. Deze opleiding duurt in totaal zes jaar. Daarna mag je jezelf een basis arts noemen. 
 
Wat vind u het leukste aan u werk; Je staat er nooit alleen voor en er zijn altijd collega's waar je terecht kan. Ui-
teraard vind ik het contact met patiënten ook enorm leuk, zoals het praten met patiënten en het iemand hele-
maal beter maken. 
 
Met welke hulpverlener zou u een dag willen ruilen; een dag werken bij de politie lijkt mij wel leuk. 
 
Kun je hier ook stage lopen; ja dat kan maar ligt er wel aan in welk studiejaar je zit en welke opleiding je doet. 
Maar dat zou hier dan op verschillende afdelingen kunnen.  
 
Houden kinderen er ook trauma's aan over; Als kinderen heel ziek zijn en testen moeten doen of andere dingen 
moeten ondergaan, dan kunnen ze er een inderdaad wel een trauma aan over houden. 

 
 
Ontdek de zorg 

De zorg kent uiteraard veel meer beroepen dan alleen die van kinderarts. Maar 
welke beroepen zijn dat en welke opleiding heb je daar dan voor nodig? Ontdek 
het antwoord op deze en vele andere vragen op de website: 
www.ontdekdezorg.nl. Op deze site vind je onder andere de profielen van vele 
verschillende mensen die in de zorg werken.  Ze vertellen waarom ze in de zorg 
zijn gaan werken en welke studie ze hebben gedaan. Naast een overzicht van de 
vele profielen van zorgmedewerkers vind je op de site ook een handig overzicht 
van verschillende opleidingen en beroepen. Snel een kijkje nemen dus! 
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- Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?’, vraagt de pizzabakker. 

'Graag in 4’, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op’.  

- Een man en een vrouw lopen in een museum. ‘Jan, moet je kijken wat een afgrijselijk schilderij!’ 

Waarop de man zegt: ‘Miep, zet je bril op en kom voor die spiegel vandaan!’  

Colofon - Editie 1 2020/2021 

Hoofdredactie: Medewerkers Mediatheek Esdal College Boermarkeweg 

Redactie: Jesper Abbingh, Daphne Seuter, Lenna Klaver, Nicole Raven, Sophie van Ommen, Lina Bakker, Anja Xia  

Contact redactie: schoolkrantbmw@esdalcollege.eu 

Beste lezers, 

Onze locatie heeft een schoolkrant! 

Dat is fantastisch nieuws! In de 

afgelopen jaren is de schoolkrant 

op heel veel scholen verdwenen. 

Dat heeft vast alles te maken met 

de opkomst van sociale media. Ook 

op de Boermarkeweg bestaat al 

meer dan vijftien jaar geen 

schoolkrant meer. Bestond geen 

schoolkrant meer, kan ik nu 

zeggen. En dat was een gemis. 

Want een schoolkrant heeft een 

functie: het verbindt de mensen 

die met school verbonden zijn. 

Even hebben we aandacht voor 

dezelfde zaken.  

Het eerste exemplaar heeft 

gelukkig alle kenmerken van een 

goede schoolkrant. Er zitten 

interviews in, er wordt verslag 

gedaan van activiteiten die op 

school hebben plaatsgevonden, er 

worden mensen in het zonnetje 

gezet, er staan recensies in, er 

wordt naar de toekomst gekeken 

en natuurlijk is er aandacht voor 

strip, puzzel en humor. Kortom een 

complete krant. 

Complimenten dus voor de 

redactie die dit tot stand heeft 

gebracht! De eerste krant mag er 

zijn; ik zie reikhalzend uit naar het 

tweede nummer! 

B. Kroesen, 

Locatiedirecteur 

Jeugdlintje voor Rens 

Rens Fischer uit 2A heeft een 

jeugdlintje ontvangen voor zijn 

positieve bijdrage aan de 

maatschappij. Naast Rens hebben 

ook nog zeven andere jonge 

inwoners van de gemeente Emmen 

een lintje ontvangen. 

Rens kreeg het lintje omdat hij 

twee kleine hondjes hielp die 

aangevallen werden door een 

grote hond. Samen hebben ze de 

zwaargewonde hondjes naar het 

huis van de vrouw gebracht. Een 

hondje overleefde de aanval 

uiteindelijk niet. De eigenaresse is 

blij met het handelen van Rens en 

heeft aangegeven dat als hij niet zo 

had gehandeld, allebei de hondjes 

er niet meer geweest zouden zijn.  

Het was inmiddels al de tiende keer 

dat de lintjes werden uitgereikt. 

Rens Fischer heeft zijn lintje gekregen van 

wethouder Robert Kleine (Bron: RTV 

Drenthe/Robbert Oosting)  

In deze editie: 

1. Jeugdlintje voor Rens & Foute 
Kersttruiendag 

2. Interview docent & Aura Library 

3. Sinterklaasfeest, Mediathecaris 
van het jaar & Breaking News 

4. Leerlingenraad & Jonge Jury 

5. Beroep in beeld 

6. Puzzel en win! 

Foute Kersttruiendag 

Op 17 december was de ‘Foute 

Kersttruidag’ gepland. Door de 

lockdown is deze dag verschoven 

naar 15 december! Via de app 

waren de kinderen maandagavond 

ingelicht. Kinderen kwamen met 

verschillende outfits op school. 

Drie docenten (mevrouw Themme, 

Moulijn en Boer) kozen twee 

winnaars: Guido Drent uit klas 1D 

en Demi de Jonge uit 2A. 

Veel plezier met jullie prijs! Hopen 

dat we volgend jaar weer mooie 

creaties in de school mogen zien! 


