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HET IS LENTE!

Wat heerlijk dat de zon weer wat meer gaat schijnen en de vogels weer fluiten! Het is langer 

licht. Vogels fluiten en vlinders vliegen vrolijk rond. Mensen gaan lekker naar buiten. Wan-

delen, fietsen, een terrasje pakken. Maar het is ook een goede tijd om de ramen lekker open 

te gooien en de Grote Schoonmaak te houden op je slaapkamer. Alles ziet er mooier, frisser 

en beter uit in dat volle zonlicht. Ook die ene knappe klasgenoot waar je je ogen toch al 

niet vanaf kon houden, maar tegen wie je nooit iets durfde te zeggen. En wie kan dan beter 

adviseren dan Dokter Love? Je leest het in deze schoolkrant! 

Verder zijn er weer veel interviews over werk en stage, staan de leerlingen van onze school 

weer in het zonnetje bij Show de PrO en is er een nieuwe 

prijsvraag. En niet te vergeten: onze school is Excellent! 

Deze editie van de schoolkrant barst zowat uit zijn voe-

gen! We houden je niet langer op, blader snel verder om 

alles te lezen!

Wist je trouwens dat de schoolkrant ook online te lezen is? Check ‘m via de website van 

school: www.praktijkonderwijsroermond.nl. 

Veel leesplezier! 

De redactie
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Hey Dokter Love,

Iemand vindt me leuk en ik vind hem ook soort van leuk. Ik ben niet verliefd of zo. Ik wil graag 

iemand nieuw leren kennen, maar dat krijg je ook niet 1, 2, 3. Ik weet niet wat ik moet doen. Help! 

Hoi Dokter Love,

Iemand uit mijn klas praat niet tegen mij. Ik heb geen gevoelens meer voor diegene, 

maar dat had ik eerst wel. Ik wil graag wel als klasgenoot op een normale manier 

tegen mijn klasgenoot praten, maar ik weet niet hoe. Wat kan ik doen? 

Hi Dokter Love,

Wat moet ik doen als ik iemand leuk vind en hij mij misschien ook. 

Moet ik hem vragen of eerst wachten tot hij mij vraagt?

Dr. 
Love

geeft advies...

?

Stuur al je vragen naar Dokter Love! 

Nieuwe mensen ontmoeten is altijd spannend. Ga met vrienden of vrien-
dinnen erop uit, bijvoorbeeld winkelen of naar de bioscoop. Misschien kom 
je dan wel die ene leuke persoon tegen die jouw hart laat smelten! 

Je klasgenoot weet niet wat hij/zij mist door niet tegen jou te praten! Probeer je voor te 
stellen dat je tegen een goede vriend(in) praat, als je iets tegen je klasgenoot wil zeggen. 
Begin met gewone vragen, zoals het lenen van een potlood of een slijper. Vaak gaat het 
daarna makkelijker en komt de rest vanzelf. Succes! 

Er wordt vaak verwacht dat de jongen de 
eerste stap moet nemen, maar wie heeft 
bepaald dat dit zo moet? Meisjes mogen 
zeker ook de eerste stap zetten, daar is niks 
mis mee. Als je erachter wilt komen of hij 
jou ook leuk vindt, kun je het hem vragen. 
Je hoeft niet meteen verkering te vragen, 
maar je kunt hem wel vragen of jullie 
elkaar beter kunnen leren kennen. Als zijn 
antwoord ja is; dan is dat heel fijn. Is zijn 
antwoord nee; dan weet je dat ook weer en 
kun je verder! Hoe dan ook, je hebt niks 
verloren.

Hoi Dokter Love,

Je bent echt verliefd op iemand, maar zij niet op jou. Hoe kom je over iemand heen?

Liefdesverdriet is niet fijn. Wat je het beste kunt doen is verder gaan en genoeg afleiding zoeken. 
Niet te veel bezig zijn met haar, want daar maak je jezelf alleen maar gek mee. Als dat betekent 
dat je haar even niet meer op social media kunt volgen, dan is dat maar zo. Op het moment dat jij 
verder gaat en nieuwe mensen gaat ontmoeten, wordt de verliefdheid ook minder. Je zult dan snel 
merken dat wanneer je haar weer wel ziet of volgt dat je er veel beter mee om kan gaan.

Heb jij ook een vraag voor Dokter Love? Stuur een DM naar de schoolinsta 
(@proroermond), mail juf Naima of juf Adri óf stop een briefje in ons postvak.

Alle vragen worden anoniem behandeld! 

?

?
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Wie ben je en waar loop je stage?

Ik ben Bibi Kerkvliet en ik loop stage in het Laurentius 
Ziekenhuis in Roermond.
 
Wat zi jn je werkdagen en –tijden?

Ik loop twee dagen per week stage, maar ik werk daar zelf ook in het weekend. 

Wat zi jn je werkzaamheden?
Ik werk in de Facilitaire Dienstverlening van het ziekenhuis. Dit betekent dat ik op de 
verpleegafdelingen de patiëntenkamers en de coronakamers schoonmaak.

Hoe zi jn je collega’s?

Ik kan goed overweg met mijn collega’s. Ik ben de jongste en dat vind ik soms wel jammer. Het 
grappige is dat mijn moeder ook mijn collega is. 

Stage is een heel belangrijk 

onderdeel bi j  ons op school. Op 

stage leer je wat een profess ionele 

werkhouding is en breng je d ingen 

die je op school leert in de praktijk. 

Niet alti jd makkeli jk, maar wel leuk! 
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Hoe is het om met je moeder te werken?

Dit was voor mij erg wennen, omdat ik mijn moeder 
natuurlijk ook thuis zie. Maar nu ben ik er wel aan 
gewend en vind ik het best cool. Mijn moeder is ook 
heel trots op het werk dat ik doe.

Wat maakt deze stage zo leuk?

Ik leer erg veel en ik kom veel mensen tegen. Vooral 
in de coronaperiode was het heel hectisch, maar ook 
super uitdagend. Vaak maak ik ook praatjes met 
patiënten en dat vind ik erg leuk. Mijn doel is dat ik na 
mijn schooltijd ook blijf werken in het ziekenhuis. 

Ik leer erg veel 
en ik kom 
veel mensen tegen.
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OBAUKJE SAMEN MET HAAR MENTOR WIM

Waar werk je nu?

Nu werk ik al meer dan een jaar bij  Business Post.

Wat houdt je werk in?

Ik zorg dat de post voor mijn wijk wordt bezorgd. 
Dat doe ik 5 keer per week op de fiets. 

Wat vind je het leukst aan je werk?

Ik vind het fijn want ik kan het op mijn gemak 
doen. Wel binnen mijn uren natuurlijk. 

  
Hoi! Wie ben je?

Ik ben Baukje Janssen.

Wanneer zat je op 
Praktijkonderwijs Roermond?

Van schooljaar 2013-2014 tot schooljaar 2018-2019.

Wie was je mentor?

Mijn mentor was  Wim Vermeulen.

Hoe vond je het bi j  ons op school?

Goed, ik heb er veel geleerd.

Wat ben je na het Praktijkonderwijs gaan doen en waarom?

Ik heb na school hulp gekregen bij de gemeente voor een baan. Toen ben ik bij 
Westrom gekomen. Daar heb ik bijna een half jaar gewerkt. 

Ik zorg dat 
de post voor mijn wijk 
wordt bezorgd.

na het pro
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Hoi! Wie ben je?

Kaj Cuijpers, oud-leerling te Praktijkonderwijs 
Roermond.

Wanneer zat je op Praktijkonderwijs 
Roermond?

Ik startte met de middelbare schooltijd in 2015. 
Ik kon mijn diploma tekenen in 2020.

Wie was je mentor?

In de 5 jaar tijd heb ik 4 mentoren gehad: Leon, 
Naima, Wim, Sigrid. Stuk voor stuk goede mentoren.

Hoe vond je het bi j  ons op school?

In de 5 jaar tijd heb ik er veel geleerd. In de leerjaren die ik volgde voor het beroep wat ik 
wilde worden.Maar ondanks de corona crisis heb ik toch veel geleerd.

Wat vond je het grappigst dat je bi j  ons op school hebt meegemaakt?

Dat Milou (haar moeder) en Arthur ons als kleine opdonders hebben gezien.

N
A

 
H

E
T

 
P

R
O N

A
 

H
E

T
 

P
R

O

Wat ben je na het Praktijkonderwijs gaan doen en waarom?

Ik ben gestart als bijrijder bij Monro bv te Leeuwen, waar ik nu nog werk. 
Doe ik met veel plezier. De laatste tijd zit ik op een grote containerheftruck.

Wat houdt je werk in?

Diensten draaien van 06.00 tot 14.30 of van 08.30 tot 17.00 bij BCTN. 
Daarna ga ik naar de loods voor klein onderhoud aan de truck en trailers.

Wat vind je het leukst aan je werk?

Afwisseling en omgaan met leuke collega’s.

Heb je nog dromen 
voor de toekomst?

Ik ben nu bezig met mijn CE (vrachtwagenrijbewijs) en uiteindelijk 
ON THE ROAD!!!

Heb je t ips voor leerlingen van het Praktijkonderwijs?

Volg jouw gevoel en alle hulp gebruiken van school om je droom 
waar te kunnen maken. 

Wil je nog iets toevoegen?

Ik wil alle leraren bedanken voor de leuke 5 jaar. Ik hoop elkaar 
weer eens te zien op school! 

Kaj Cu i jpers
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ZICHTBAARHEID VAN DE LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad komt elke eerste dinsdag van de maand bij verschillende Mentoruren op bezoek om met leerlin-
gen in gesprek te gaan. De leerlingenraad zal soms het bezoek voorbereiden met actuele thema’s, bijvoorbeeld het 
schoolplein. Verder is het ook de bedoeling dat de leerlingenraad vrij in gesprek gaat met de leerlingen. Deze input 
behandelen wij dan in de leerlingenraad vergaderingen. De leerlingen blijven niet een geheel lesuur in 1 klas, maar 
proberen meerdere klassen te bezoeken op deze dag. Dit zijn de komende data voor dit schooljaar: 
• dinsdag 10 mei 2022 
• dinsdag 14 juni 2022 
• dinsdag 5 juli 2022 

SCHOOLPLEIN
De leerlingenraad heeft veel ideeën kunnen verzamelen voor het nieuwe schoolplein. Er zitten erg veel leuke, spor-
tieve en creatieve ideeën tussen. De werkgroep die hiermee bezig is, gaat bekijken wat er allemaal mogelijk is. Nog 
meer ideeën zijn altijd welkom. Wij houden jullie op de hoogte zodra wij wat meer weten.

INZAMELING VOEDSELBANK
In de vorige editie kon je lezen dat het opgehaalde geld van de mondkapjes gedoneerd is aan de Voedselbank. Dit 
heeft zoveel indruk op ons gemaakt, dat wij besloten hebben om met de hele school een inzamelingsactie te starten 
voor de Voedselbank. Wij hebben er zin in!
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CAMPAGNE: RUIM JE ROMMEL OP!
Wij hebben een prachtige school en zoveel ruimte op het 
schoolplein. Jammer dat er nog te vaak rommel op de 
grond ligt. Rommel wat makkelijk in de prullenbak kan. 
Het is allemaal ons taak om de school en het school-
plein netjes en schoon te houden. Dit is niet alleen de 
taak van de leerlingen die Catering hebben of van de 
schoonmaakploeg. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
zich verantwoordelijk voelt hiervoor hebben wij een 
roulatierooster gemaakt waarbij elke klas een keer aan de beurt komt en 
in het sluitkwartier gaat prikken op het schoolplein. Dit is niet het leukste om te doen, maar 
wij hopen hiermee dat iedereen voortaan zijn of haar rommel in de prullenbak gooit in plaats 
van op de grond!

“Alleen samen krijgen wij de rommel onder controle”

VRAGEN IN DE IDEEËNBUS:
Vraag: Er is veel onduidelijkheid of jassen en tassen wel of niet op de gang moeten.
Antwoord: Jassen moeten sowieso op de gang. Tassen is afhankelijk van de les. Als het een praktijkles is en de 
tassen staan in de weg of zorgen voor onveilige situaties, dan kan de docent beslissen om de tassen op de gang te 
laten. Bij een theorievak is dit misschien minder belangrijk. Zorg er wel voor dat je geen waardevolle spullen in je 
tas of jas hebt liggen als deze op de gang staat. De regel is dus: De docent beslist of de tassen op de gang moeten. 
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BARRY JONSBERG

EEN LIED DAT ALLEEN IK KAN HOREN 

Rob Fitzgerald is smoorverliefd op het nieuwe meisje uit de klas, maar hij durft haar 
niet aan te spreken. Logisch, want hij heeft last van heftige paniekaanvallen waarbij 
hij moet overgeven en niet meer kan functioneren. Dus aanbidt hij haar van een 
afstand. Maar dan begint Rob anonieme berichtjes te ontvangen - berichtjes die hem 
uitdagen dingen te doen die hij denkt niet te durven. 

Nu ook te lenen in de schoolbieb!

 THE MAP OF TINY PERFECT THINGS (PRIME VIDEO) 
Mark zit in een tijdlus: hij beleeft dezelfde dag steeds opnieuw. Als hij Margaret tegenkomt, blijkt zij in 
dezelfde tijdlus te zitten. Ze worden verliefd. Maar dan wil Mark uit de tijdlus, terwijl Margaret erin wil 
blijven… 

Dit keer niet één tip, maar een top 10 van films die je kunt streamen via Netflix, Videoland, PrimeVideo of 
Disney+. Check ze hieronder!

toptips!

filmtip

boekentip
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 BACK TO THE OUTBACK (NETFLIX) 
Een groep Australische, dodelijke wezens plant een gewaagde ontsnapping. Samen willen ze naar de 
outback, een plek waar ze in vrede kunnen leven zonder te worden beoordeeld op hun uiterlijk. Hun 
aartsvijand doet onverwachts mee. Eenmaal ontsnapt beginnen ze aan een grootse reis door Australië, 
terwijl ze achtervolgd worden door dierenverzorger Chaz en zijn zoon.

9

 EVERBODY’S TALKING ABOUT JAMIE (PRIME VIDEO) 
Jamie New wil dolgraag dragqueen worden. Zijn moeder en beste vriendin steunen hem hierin, maar zijn vader 
en klasgenoten zetten hem voor gek. Toch weet Jamie zijn dromen waar te maken.

 THE ROYAL TREATMENT (NETFLIX)
Kapster Isabella wordt gevraagd om de styling te doen voor het huwelijk van prins Thomas. De troonopvolger is 
onder de indruk van de kapster en zij helpt hem meer open te zijn. De twee beginnen gevoelens voor elkaar te 
krijgen en dat zet zijn gearrangeerde huwelijk op het spel.

 RED NOTICE (NETFLIX)
Een FBI-profiler zit achter de meest gezochte kunstdief ter wereld aan en wordt met tegenzin zijn partner om 
een boef te pakken die hem altijd net een stap voor is.

 THOR – RAGNAROK (DISNEY)
Een FBI-profiler zit achter de meest gezochte kunstdief ter wereld aan en wordt met tegenzin zijn 
partner om een boef te pakken die hem altijd net een stap voor is.

 THE SUN IS ALSO A STAR (VIDEOLAND)
Daniel en Natasha komen elkaar tegen op straat en zijn op slag verliefd. Maar Natasha staat op het punt terug-
gestuurd te worden naar Jamaica. Overleeft hun liefde dit?

 WHAT WE DO IN THE SHADOWS (VIDEOLAND)
Wie zegt dat vampiers altijd eng moeten zijn? In deze hilarische comedy worden drie vampiers gevolgd voor 
een documentaire en de mannen blijken te worstelen met moderne technologie en omgangsvormen. Gelukkig 
kunnen ze rekenen op nieuwkomer Nick, die het juist heel tof vindt om een vampier te zijn.

 ENCANTO (DISNEY)
Mirabel, het enige gewone lid van haar buitengewone familie, ontdekt dat de magie rondom hun huis in gevaar 
is en dat zij misschien de laatste hoop is om haar familie te redden.

 THE HATE U GIVE (DISNEY)
Starr woont in een arme, zwarte wijk maar gaat naar een privéschool met vooral blanke leerlin-
gen. Als haar beste vriend door een politieagent wordt doodgeschoten, moet ze zichzelf laten 
horen en opkomen voor wat goed is

8
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Een bijbaan zorgt ervoor dat je in de eerste plaats natuurlijk geld verdient. Maar daarnaast zorgt het er ook voor 
dat je allerlei vaardigheden ontwikkelt. Je leert solliciteren: bij een sollicitatiegesprek vertel je waarom jij de ge-

schikte persoon bent voor deze baan. Als je eenmaal aan het werk bent, leer je bijvoorbeeld ook hoe je klantvrien-
delijk kunt zijn. Deze skills kun je later bij je vaste baan gebruiken. Als je hulp nodig hebt bij het solliciteren, kun je 

je ouders of mentor om hulp vragen. 

Ben je op zoek naar een leuke bijbaan, dan vind je hier leuke werkplekken waar je kunt kijken voor vacatures! 

Action, Ballorig, Kruidvat, Hema, Van Haren, Bristol
Folders bezorgen (www.foldersbezorgen.com)

Vakken vullen bij een supermarkt (bijvoorbeeld Jumbo, Jan Linders, Coop, Albert Heijn)
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ik heb zes eieren.
ik brak er twee.
ik kookte er twee.
ik at er twee.
hoeveel eieren zijn er over?

prijsvraag
In de vorige schoolkrant vroegen we jullie hoeveel suikerklontjes er in de 
bak zaten. Het goede antwoord was 128. We hebben een heleboel antwoor-
den gekregen, maar Mike zat er met 150 het dichtst bij en heeft een cadeau-
bon van McDonald’s gewonnen! Gefeliciteerd, Mike!

Dit keer is de prijsvraag een raadsel. 
Weet jij het antwoord? Lever je antwoord op een briefje in bij meneer Cha-
raf, juf Naima of juf Adri en misschien win jij dit keer een cadeaubon!

Mike
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Hoi Keano! Waar werk je?

Bij de Jumbo in Roermond in het Roercenter.

Hoe ben je aan dit baantje gekomen?

Via een vriend. Hij werkte er. Ik zocht ook een baantje 
en volgens mijn vriend zochten ze mensen bij Jumbo. 
Hij had al contact gehad met zijn leidinggevende, die 
had gezegd dat ik langs kon komen. Toen besloot ik 
om te solliciteren.

Wat heb je moeten doen om het baantje te krijgen?

Ik ben naar de Jumbo gegaan. Daar kreeg ik een 
sollicitatieformulier. Dat heb ik meteen ingevuld. Het 
ging heel snel, want ik werd meteen aangenomen. Een 
week later kon ik al starten.

Wat houdt het werk in?

Ik doe voornamelijk vakkenvullen en spiegelen. Spie-
gelen is dat je de producten netjes op hun plek zet en 
goed kijkt naar de houdbaarheidsdatum. Producten 
met een kortere houdbaarheidsdatum moeten vooraan 
staan. Ik krijg een aantal rolcontainers die ik dan 
binnen een aantal uur moet leegmaken. Eigenlijk vul 
ik altijd bier, noten en wijn bij. 

Wat maakt dit werk leuk?

De mensen zijn leuk. Omdat je in een winkel werkt, 
ben je altijd met mensen bezig. Laatst was er een groep 
dove en slechthorende mensen. Ik vind het dan leuk om 
samen te ontdekken welk product ze nodig hebben en 
het hen te wijzen. 

Hoi Sibel! Waar werk je?

Bij Supermarket Tsarevets in Tegelen, dit is een 
Bulgaarse supermarkt.

Hoe ben je aan dit baantje gekomen?

De zaak is van mijn ouders en ik help daar vaak uit. 

Wat houdt het werk in?

Ik doe vakkenvullen en spiegelen. Ik gebruik de 
methode FIFO, dit betekent First in, First out waar-
bij ik naar de houdbaarheidsdatum kijk. Dit heb 
ik ook voornamelijk op school geleerd en dit pas 
ik ook toe op de zaak. Ik help ook uit bij de kassa 

om de boodschappen in 
de tassen te doen voor 
de klanten. Ik zorg er 
ook voor dat de winkel 
schoon en netjes blijft. 

Wat maakt dit werk 

leuk?

Ik vind het erg leuk om 
de klanten te helpen 
en om informatie te 
geven over de produc-
ten. Ik vind het ook 
fijn dat ik mijn ouders 

kan uithelpen hiermee. Mensen 
worden ook enthousiast van onze producten, om-

Elke schoolkrant interviewen we leerlingen over hun 

bijbaantje. Dit keer zijn dat Keano en Sibel. 

Omdat je in een winkel werkt, 
ben je altijd met mensen bezig. 

dat deze producten uit een ander land komen. Veel van 
onze producten kun je niet in een andere supermarkt 
vinden. Er zijn veel mensen die echt special reizen om 
naar onze winkel te komen.

Wat is jouw lievelingsproduct?

Kubeti Kubz. Dit is een soort geroosterd brood met 
verschillende smaken, zoals Ketchup, Sour Cream en 
Tzatziki. Dit is super lekker! Dit doet mij echt denken 
aan mijn kindertijd.
Iedereen is welkom in onze winkel.

Het adres is: Gasthuisstraat 60 in Tegelen.

Heb jij ook een leuke bijbaan waar je in de volgende 

schoolkrant iets over wil vertellen? 

Laat het ons weten!

Ik vind het ook fijn dat ik mijn 

ouders kan uithelpen hiermee.
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Dit keer vind je hier niet zomaar een recept, maar 
een recept met een verhaal. Het verhaal van Silvino 
Schaefer Pedro, die de broer is van Mariza, in 2021 zijn 
examen deed op onze school en op een dag besloot zijn 
leefstijl helemaal te veranderen. 

Hoi Silvino! Waarom wilde je aan jezelf gaan werken?

Ik wilde afslanken omdat mijn gezondheid erg achter-
uitging. Ik had lever- en nierklachten, pijn aan mijn 
rug en had veel stress. Ik was heel onzeker over mezelf 
en was zelfs bang om mijn lichaam te uiten. Ik droeg 
veel oversized kleding en bij iedereen die me aankeek 
dacht ik: ze kijken me aan omdat ik obesitas * heb. En 
ja, ik had obesitas type 2 en woog 123 kg. 

Hoe heb je het afslanken/gezonder leven aangepakt?

Op 19 januari 2021 was ik de weg kwijt. Het voelde voor 
mij alsof ik vastzat in 4 muren die mij tegenhielden. Ik 
gaf alles op maar mijn familie thuis zei: je kunt dit, je 
doet het voor jezelf. Laat je niet afleiden door iemand 
anders, je bent een sterke jongen. Die woorden hebben 
mij gemaakt tot wie ik nu ben. Samen met mijn per-
soonlijk begeleider ben ik gaan zoeken wat handig was 
bij mij en samen kwamen we uit op Project Gezond. 
Project Gezond is een site/boek waar je van je slechte 
leefstijl een goede, sterke en gezonde leefstijl kunt 
maken zonder teleurstellend te voelen.

Het verhaal van 
Silvino 
Schaefer Pedro

ik had obesitas type 2 
en woog 123 kg. 

Heb je hulp of steun gehad van mensen om je heen?

Sinds mijn 6e jaar ben ik bezig met afvallen. Ik had 
epilepsie en medicatie die mijn lever en nieren aan-
tastten. Mijn lever en nieren werken slechter. Mijn li-
chaam kon de energie uit het eten niet meer gebruiken 
en ging vetten opslaan. Het was een hel, want ik kon 
niet stoppen met de medicatie en ik kon ook niet af-
vallen want het was een medisch probleem dat in mijn 
lichaam ontstond. Ik heb ups en downs meegemaakt. 
Het ging maar niet. Ik heb onderzoeken in Maastricht 
gehad waar alleen maar onbekende uitslagen uitkwa-
men. 
Ik ben nu bijna 18 en ben nog steeds bezig met Project 
Gezond. Ik ben 23 januari 2021 begonnen en ben in to-
taal 35kg afgevallen. Niet met diëten of crashen, maar 
met het aanpassen van mijn leefstijl. Ik eet, drink en 
beweeg op het patroon dat gemaakt is op mijn leeftijd, 
lengte en gewicht. Ik heb dit traject zelf beheerd en 

heb alleen een duwtje van vrienden, familie en begelei-
ding gehad. Verder heb ik alles zelf gedaan. Motivatie, 
discipline en rust zijn de 3 gouden woorden van een leef-
stijlverandering. En ja: iedereen kan dit. Het maakt niks 
uit of je overgewicht of obesitas hebt: IEDEREEN kan dit. 

Wat was lastig?

Het was heel moeilijk in het begin. Ik probeerde overal 
een afleiding te zoeken. Door corona kon ik niet veel 
doen. Ik wandelde veel en dronk 3 liter water per dag om 
mijn denk-hongergevoel weg te stoppen. Ik had soms 
wel een down maar pakte het snel op. Veel sneller dan 
dat ik een dieet of crashdieet volgde. Mijn kilo’s vlogen 
eraf als een sneltrein. Iedere week viel ik 3-4 kilo af en 
natuurlijk werd dit uiteindelijk moeilijker omdat je eerst 
vocht verliest en dan pas vet verliest. Mijn kledingmaat 
was van XXL naar M/L gegaan, wat echt ongelofelijk is. 

Project Gezond is een site/boek waar 
je van je slechte leefstijl een goede, 
sterke en gezonde leefstijl kunt maken 
zonder teleurstellend te voelen.
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Wat was fijn?

Het was heerlijk om te zien en ik merkte dat de oude 
ik terugkwam. Ik kan weer fijne kleding halen, een 
keertje weer eens lekker uiteten en ik was positiever 
in het leven!

Heb je tips voor anderen die graag willen afslanken 

of gezonder willen leven?

Wat ik voor anderen wil mededelen is: het maakt niet 
uit hoeveel je weegt of hoe oud je bent: iedereen kan 
een leefstijl veranderen. Of je nu 123 kg weegt of dat 
je nu 65kg weegt, voor elk gewicht/leeftijd/lengte 
bestaat een leefstijlverandering. Zoek niet naar saaie 
diëten, maar verander je leefstijl. Dat is veel gezon-
der en energieker voor jezelf en je medeleerlingen 
of vriend(en). Iedereen doet het op zijn/haar eigen 
manier. Ook al doe je er 2 jaar over, er komt altijd een 
einde aan je doel!

*Obesitas is een ziekte waarbij iemand zoveel over-
gewicht heeft dat het slecht wordt/is voor de gezond-
heid.
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ZO MAAK JE HET:

Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Snijd de kipfilet in grove stukken. Kruid ze met peper en een 
klein beetje zout. 
Snijd de rode uit in grove halve ringen.
Verhit een scheut olie in een (hapjes)pan. Bak de stukken 
kipfilet 5 á 7 minuten op middelmatig vuur. Voeg halverwe-
ge de rode ui toe. Zet het vuur uit en stort de kip met de ui op 
de bodem van een licht ingevette ovenschaal. 
Snijd de puntpaprika, courgette en champignons in grove 
stukken. Meng ze met de olijfolie en voeg ruim (zwarte) 
peper toe. 
Kruid de krieltjes met een kruidenmix voor aardappels. 
Voeg de krieltjes bij de groenten en schep alles even door. 
Stort de groenten en krieltjes bovenop de kip en rode ui in de 
ovenschaal. 
Zet de groenteschotel voor 30 minuten in de oven. Laat de 
feta en walnoten de laatste 10 minuten bovenop de groen-
ten en krieltjes meewarmen. 
Maak ondertussen de eenvoudige tzatziki volgens het recept 
op www.projectgezond.nl.
Serveer de Griekse groenteschotel met de tzatziki.

Voor meer lekkere en gezonde recepten, 
kijk op www.projectgezond.nl!

DIT HEB JE NODIG 

(VOOR TWEE PERSONEN):

•  150 GRAM KIPFILET

• 2 THEELEPELS KRUIDENMIX VOOR AARDAPPELS 

(MAG, MAAR HOEFT NIET)

• 1 RODE UI

• 1 RODE PUNTPAPRIKA

• 200 GRAM COURGETTE

• 200 GRAM CHAMPIGNONS

• 10 MILLILITER OLIJFOLIE

• 300 GRAM KRIELTJES

• 1 RECEPT VOOR TZATZIKI 

• 40 GRAM FETA

• 20 GRAM WALNOTEN

BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

30 MINUTEN OVENTIJD

MIJN LIEVELINGSRECEPT:

GRIEKSE GROENTESCHOTEL MET TZATZIKI 
VAN PROJECT GEZOND.
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In het eerste halfjaar zijn er weer een aantal leer-
lingen geslaagd voor het heftruck-certificaat. An-
gelo, Laetitia, Quin, Dinando, Naccerdien, Romy, 
Yahya en Cecile: PROFICIAT!

Het certificaat wordt uitgegeven door de BMWT. 
BMWT is de brancheorganisatie van leveranciers 
van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegen-
bouwmachines en transportmaterieel.
Iedereen heeft het pasje al gekregen en mag op de 
diploma-uitreiking ook nog het certificaat komen 
ophalen!
De heftruck-cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De theo-
rie gaat natuurlijk vooral over veiligheid, maar ook over allerlei technische zaken die 

met heftrucks te maken hebben. Tijdens 
de praktijk leer je rijden op de heftruck, 
maar leer je ook hoe je met een elektrische 
pallettruck en met een stapelaar moet 
omgaan.

Het certificaat is 5 jaar geldig. Daarna moet eerst weer een opfriscur-
sus worden gedaan.

Met het certificaat op zak is het natuurlijk gemakkelijker om een leu-
ke baan te vinden. Er is veel vraag naar mensen die het heftruck-cer-
tificaat hebben!

HEFTRUCK

Donderdag 10 maart is de groep van Agro samen met me-
neer Remco naar Plantenkwekerij Knippenberg/Eijkenboom 
geweest. Daarna heeft de groep samen een schapenhek 
geplaatst. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue. 
Het was een gezellige en leerzame dag!

PLANTENKWEKERIJ KNIPPENBERG-EIJKENBOOM 
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Goedemorgen meneer de agent. Fijn dat u tijd heeft kunnen maken voor dit 

interview. Allereerst: wat is uw naam?

Michiel Starmans.

Wanneer heeft Praktijkonderwijs Roermond met u te maken?

Best vaak; soms conflicten onderling waar politie bij betrokken wordt. Meestal heb 
ik 1x in de maand wel contact met school. Betekent niet altijd dat er dan ook iets 
vervelends is gebeurd. Maar ook voor het project “Zet Je Licht Aan” bijvoorbeeld. Daar vertel ik zo wat meer over…

Samen met een aantal leerlingen van 1C hebben we op het fietspad rondom school verlichting met spuitbus 

gespoten. Kunt u vertellen waarom wij dat gedaan hebben?

Dit is een landelijk project dat jaarlijks terugkomt. Automobilisten kunnen vooral tijdens de wintermaanden met 
slecht weer de fietsers niet zien. Dus we proberen vooraf al te kijken of we de situatie veiliger kunnen maken. En 
fietsers er bewust van te maken dat ze hun verlichting in orde moeten hebben. En minstens net zo belangrijk: 
hartstikke leuk om dit met leerlingen te doen!

Veiligheid. Dat is best belangrijk. Wat vindt u van de verkeerssituatie rondom school?

Positief beginnen: er zijn brede fietspaden aan beide kanten van de weg. Het is een 50km/u weg maar de weg no-
digt uit om harder te rijden. Wij adviseren om hier wat aan te doen, maar de gemeente kan echte stappen onderne-
men om de situatie nog veiliger te maken.

interview met de schoolagent

Leerlingen zeggen dat auto’s veel harder rijden dan 50km/uur. 

Dat klopt! De weg nodigt uit. De weg is breed en overzichtelijk dus 
het nodigt voor automobilist om harder te rijden. Als er bijvoor-
beeld een wegversmalling zou komen dan haal je de snelheid al 
eruit en moeten automobilisten langzamer rijden.

Wat zouden wij als school daar nog aan kunnen doen? 

In gesprek gaan met de gemeente. In kaart brengen hoe de situatie 
rondom school is en dit bij de gemeente aankaarten.

Wat kunnen leerlingen doen? 

Je ervan bewust zijn dat automobilist jou niet altijd ziet. Oog-
contact opzoeken. Altijd er vanuit gaan dat je niet gezien wordt. 
Donkere tijden zorgen dat je opvallend gekleed bent en zichtbaar 
bent. En heel belangrijk: TELEFOON WEG!!!

Wat kan de politie eraan doen? 

Controles, maar dat kunnen we niet iedere dag doen. De gemeente 
moet inzien dat deze weg te uitnodigend is om harder dan 50km/u 
te rijden en hier wat mee moet doen.

we proberen vooraf al te 
kijken of we de situatie 
veiliger kunnen maken
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WAT IS MRT?

Dit is de afkorting van Motorisch Remedial Teaching. 
Makkelijker gezegd, het is bijles voor gym. 
Sommige kinderen vinden rekenen of Nederlands 
moeilijk, anderen hebben moeite met hun motoriek. 

Juf Celine begeleidt sinds dit schooljaar op maandag 
een klein groepje leerlingen voor deze bijles. 
We oefenen van alles! Grote motoriek, kleine moto-
riek, oog-hand coördinatie, evenwicht. Ook oefenen 
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we met situaties waarin kinderen 
angsten hebben, zoals een angst 
voor hoogtes of angst voor de bal. 
Natuurlijk doe je dit in de gewone 

gymlessen ook, maar het voordeel van de MRT lessen 
zijn de kleine groepjes. Ook is het een groepje waarin 
alle kinderen moeite hebben met iets in de gymles, 
waardoor ze zich niet zo bekeken voelen door andere 
kinderen en meer veiligheid ervaren. Door veel succes 
ervaringen op te laten doen is het belangrijkste doel: 
PLEZIER IN BEWEGEN KRIJGEN/HOUDEN! Want als je 
plezier hebt in bewegen dan doe je het ook vaker. Dan 
zul je misschien uit jezelf in je vrije tijd gaan bewegen 
in plaats van op de bank zitten. En hoe vaker je iets 
doet, hoe beter je er in wordt!

Celine Theulen

ALS JE PLEZIER HEBT 

IN BEWEGEN DAN DOE JE 

HET OOK VAKER.
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In de bijbel staat dat Jezus met zijn leerlingen een 
avondmaal hield. En Jezus zei toen: ”doe dit tot mijn 
gedachtenis”. Daarna werd Hij verraden. En daarom 
ontvangen de mensen ‘het brood’. Dat heet nu com-
munie halen. Dit is in het kort de heilige mis. Zo doe 
wij het in Heythuysen in onze kerk en die hoort bij de 
roomse-katholieke kerk. Het hoofd van de rooms-ka-
tholieke kerk is de paus en onder hem de bisschop-
pen en daar onder de pastoor onze bisschop woont 
in Roermond en de paus in Rome en onze pastoor in 
Heythuysen.

JASMIJN VAN DEN BEUKEN 

Speciaal op de zondagen worden er kerkdiensten ge-
houden, omdat zondag als rustdag word aangezien. In 
de bijbel staat: god schiep de wereld in 6 dagen en de 
7de dag rustte Hij.
De katholieken hebben een morgendienst, dat noemen 
ze eucharistie of heilige mis. Zij beginnen met begroe-
ting of zang. Dan vertellen zij de Bijbel en de Bijbel 
wordt uitgelegd. Dat heet de woorddienst. En dan gaan 
ze de tafel klaar maken voor het laatste avondmaal. De 
misdienaars brengen het brood en kelk, water en wijn. 
Dat geven ze aan de pastoor. 

NAAR DE KERK MET 

JASMIJN EN SHERMIN

GOD SCHIEP DE WERELD IN 6 DAGEN 
EN DE 7DE DAG RUSTTE HIJ.

ALS JE AAN DAT DENKT DAN DÉNK JE 

ALLEEN MAAR, MAAR AAN DENKEN HEB 

JE NIETS. JE MOET GAAN EN BIDDEN.

Als je aan een kerk denkt, waar denk je dan aan? Aan 
Jezus of Maria. Als je aan dat denkt dan dénk je alleen 
maar, maar aan denken heb je niets. Je moet gaan en 
bidden. Als je problemen hebt, ga dan naar de kerk 
Kapel in ’t Zand. Ga je gevoelens neerleggen. Jezus 
luistert naar je en lost je problemen wel op. Als je niet 
echt gelovig bent, hoef je niet te gaan. Het geeft wel 
een goed gevoel. Dus of je problemen hebt of niet, ga 
gewoon een bezoekje doen! Dan weet je hoe het voelt. 

SHERMIN DE CHRISTIAN
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2 5  a p r i l  t / m  8  m e i :   M e i v a k a n t i e

2 7  a p r i l :     K o n i n g s d a g

2 / 3  m e i :     S u i k e r f e e s t

5  m e i :     B e v r i j d i n g s d a g

8  m e i :     M o e d e r d a g

1 1  m e i :     E e t  W a t  J e  W i l  D a g

2 6  m e i :     H e m e l v a a r t s d a g

2 7  m e i :     v r i j e  d a g !

3 1  m e i :     B r o e r s -  e n  z u s s e n d a g

5  e n  6  j u n i :    P i n k s t e r e n

1 0  j u n i :     I J s t h e e d a g

1 9  j u n i :     V a d e r d a g

b e l a n g r i j k e  d a t a

De redactie van de Schoolkrant bestaat uit meneer Charaf, juf Naima en juf Adri.  

Heb je ook een leuk idee voor de Schoolkrant of wil je eraan meewerken, geef het 

dan aan een van ons door!  

Volg ons ook op insta: @proroermond 

B
E

LA
N

G
R

IJK
E

 D
A

T
A

Wist je dat…
….Kurbel en Mustafa er pasgeleden achter kwamen dat zij op de basisschool ook bij elkaar in de klas zaten?

...meneer Jeffrey in januari op het RAP héél charmant gevallen is?

...wij een Excellente school zijn?

...wij daar natuurlijk supertrots op zijn?

...3C een hele goede prank met juf Naima uithaalde?

...juf Fransien weer begonnen is met werken?

...meneer Charaf oom geworden is?

...een hele groep leerlingen geslaagd is voor het 

    heftruckcertificaat?

...het schoolrestaurant op dinsdagavond open is?

...het Woonhuis bijna levensechte baby’s heeft?
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