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Joshua wint het eerste PC Westerbeek
Schaaktoernooi!
Joshua Huijbrechts uit klas 1A heeft het eerste PC Westerbeek
Schaaktoernooi gewonnen. Ongeveer 40 deelnemers deden mee en hierm
ee is dit
eerste toernooi een groot succes geworden. Zowel leerlingen als
leraren
hadden zich ingeschreven. Het was heel leuk voor hen om elkaar
in een andere situatie te ontmoeten.
Omdat enkele ingeschreven leerlingen helaas afwezig waren moest
er even
geschoven worden met de groepen. Toen dat eenmaal gelukt was,
konden de
wedstrijden beginnen. Iedereen speelde minstens drie wedstrijden
. Alle
groepswinnaars en de vijf beste nummers 2 mochten door naar
de kwartfinales.
Naarmate de middag vorderde, werd het lokaal werd leger en
leger, tot er
4 halve finalisten overbleven. Dit waren de docenten Michael en
Tom, Dani
uit (HV4A) en Joshua uit (1A). Tom versloeg Dani in de eerste
halve finale,
en ging door naar de eindstrijd. Zijn tegenstander, Joshua, won
in de andere halve finale van Michael.
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Toen in het lokaal alleen nog een paar organisatoren, deelnemers
en geïnteLeerzame
resseerden over waren gebleven, was het tijd voor de strijd om
de 3e
excursie naar
plaats, en natuurlijk de finale. Michael had het bijzonder lastig
tegenover
Science Center
Dani, maar pakte wel de 3e plaats. In een finale waarin de spanni
ng om te
snijden was en men een speld kon horen vallen, versloeg Tom, op
het nippertje, Joshua. Omdat de docenten met hun meerjarige ervaring
toch wel een voorsprong hadden, besloten Tom en Michael
zich terug te trekken. Hierop
kon Joshua als terechte winnaar worden uitgeroepen! Dani
bereikte de twee plaats. Vanwege de krappe tijd moest de
strijd om het brons naar de volgende dag worden verplaatst.
Deze wedstrijd ging tussen
Robbert en Pepijn beiden uit de
V6, Pepijn bleek deze keer de
sterkste!
Op school staat in de kantine de wisselDe winnaars van het eerste PC Westerbeek Schaaktoernooi
beker met daarop de naam van de eermet hun welverdiende bekers: in het midden Joshua, links
ste winnaar! Dat betekent dat er vele
van hem Dani en rechts Pepijn. (foto: Daan Overveld)
schaaktoernooien zullen volgen!
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Bart Meurer wint brons op Bondskampioenschappen Judo
En dus een interview met Bart die derde werd in de categorie jongens –15 jaar tot 46 kg:
Hoe lang zit je al op judo? Sinds 4 jaar.
Waarom heb je gekozen voor judo? Zodat ik mijn energie kwijt kan in een sport en zo minder stress heb.
Waar train je? Judoclub Ju Gia Jen in Den Haag.
Hoe vaak train je? 4 keer per week.
Welke band heb je? Blauw.
Hoe heb je je voorbereid? Wakker blijven en focussen op
de wedstrijden
Waar was het kampioenschap? In Tilburg.
Hoe heb je het gevierd? Met mijn familie.
Was het moeilijk? Na het 1ste partijtje werd het wel pittig
ja
Hoe gingen de wedstrijden in zijn werk? Een wedstijd
duurt 3 minuten. In de eerste 2 put ik mijn tegenstander
uit en daarna creëer ik kansen om hem te verslaan.
Had je dit resultaat verwacht? Ik wist wel dat ik een
kanshebber was maar of het zou lukken wist ik niet zeker.
Is dit de eerste wedstrijd die je wint? Nee ik heb meerdere wedstrijden gewonnen.
Doe je nog andere sporten? Nee alleen judo.
Wat vinden je klasgenoten ervan? Knap dat het is gelukt!

Bart met zijn bronzen medaille om zijn nek, te midden van
zijn trotse mentor en klasgenoten.

Na de vakantie: nieuwe regel over het gebruik van je elektronische apparatuur:
Met ingang van maandag 8 mei a.s. gaat de volgende regel voor de leerlingen in: Wanneer je je in een leslokaal bevindt, dan is
jouw elektronische apparatuur niet zichtbaar en niet hoorbaar.
Op school moet je opdrachten van de docent uitvoeren. Als je je niet aan de regels houdt, dan kan dat gevolgen hebben. De
docent bepaalt wat er gebeurt, wanneer je je niet aan de regels houdt.
Als je toch je elektronische apparatuur aanhebt, kan het volgende gebeuren::
> Je houdt elektronische apparatuur voortaan (of voor een periode) thuis.
> Je stopt elektronische apparatuur voortaan (of voor een periode) in jouw kluisje.
> Je levert elektronische apparatuur voor schooltijd bij iemand van het personeel in en je haalt het na schooltijd weer op.
> Je levert elektronische apparatuur aan het begin van de les bij docent in.
> Iets anders….
Wanneer mag je jouw elektronische apparatuur wel gebruiken?
Als de docent jou toestemming geeft om naar muziek te luisteren. En dan mag je de apparatuur dus alleen om die reden gebruiken. Wanneer de docent elektronische apparatuur onderdeel van een les laat zijn mag je je apparatuur ook gebruiken.
Let op:
Het kan zijn dat je bij een bepaalde docent wel naar muziek mag luisteren en bij een andere docent niet. Of dat jij niet naar
muziek mag luisteren en een andere leerling wel. De docent bepaalt dat en heeft daar een reden voor. Deze reden hoeft de
docent niet uit te leggen.
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Hoge score kangoeroewedstrijd

De uitslagen van de Kangoeroewedstrijd zijn binnen! De prijzen zijn nog onderweg, dus volgt na de vakantie de
prijsuitreiking.
Topscorer dit jaar is Thomas Boxman die op Vwo-niveau maar liefst 141 punten heeft behaald. Hij is uitgenodigd
om deel te nemen aan de landelijke Wiskunde Olympiade die in juni plaatsvindt. Ook de Vwo’ers Evil (105) en
Justin (107) scoorden goed.
Op Havo-niveau zorgde Lucas de Rooy (2 havo voor de hoogste score: 100. En op Vmbo tl-niveau behaalden Jay
van Baarle (3e klas) 120 punten, Victor Faber (4e klas) 101 en Falco Storm (3e klas) 100 punten.

Oud-leerlingen vertellen

Dag van de Duitse
taal: ‘Das war toll!’

Ter voorbereiding op hun overstap naar een vervolgopleiding kregen onze huidige examenleerlingen dinsdag 18 april jl. 'tips&tricks' van tien
oud-leerlingen. Zij kwamen op uitnodiging van
onze uitstroomcoördinator graag weer eens naar
het Westerbeek! Twee van hen hebben hun hbodiploma en universiteitsbul al op zak, anderen zijn
bezig met hun mbo - of hbo-opleiding en weer een
ander besloot te stoppen, heeft nu een baan en
volgt daarnaast een mbo-opleiding. Kortom, onze
leerlingen konden luisteren naar veel verschillende
ervaringen.

De jaarlijkse dag van de
Duitse taal vond dit jaar
plaats op donderdag 23
maart.
Docente Duits Maud en
kookdocente Cynthia
besloten deze dag extra
‘Atmosphäre’ te geven
door in de kooklessen
enkele Duitse gerechten te
laten maken.

Ondanks de verschillende leerroutes die de oudleerlingen hebben doorlopen, waren zij het eensgezind over één tip: goed plannen! Dus meteen
beginnen met het leren van de studiestof, je tijd
op school goed gebruiken, een vrije middag besteden aan je studie. En mochten er problemen ontstaan: schroom niet en vraag om hulp! Want iedere
opleiding wil je helpen.

Dat betekende sauerkraut in de pan en op
de bakplaat heerlijke
Bretzels!

Van de redactie:
En, vond je het leuk deze schoolkrant te lezen? Wij hopen van wel!
Misschien heb jij ideeën gekregen voor de
volgende krant? Een leuk, interessant onderwerp waar wij aandacht aan kunnen besteden,
een mooie, grappige tekening, misschien is er
nog iemand die kan dichten? De schoolkrant
is er voor en door leerlingen, dus vinden wij
het geweldig als jullie ons jullie ideeën laten
weten. Mail ons! Het adres is:
Redactie:
Jan de Vries
Quido van Winden
Michael de Jong
Daan Overveld
Aike Zeewüster
Nick van den Berg
Truusje van der Pauw
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Van de Leerlingenraad:
Onze leerlingenraad heeft een nieuw
email-adres gekregen. Vanaf nu kun je de
leerlingenraad bereiken door naar
llraadwb@gmail.com
te mailen, of natuurlijk een lid aan te
spreken. Mailtjes naar het oude adres
worden ook nog gewoon doorgestuurd.
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Tweede klassen bezochten Science Center Delft voor Lego Mindstorms

Op 5 april zijn alle tweede klassen naar de TU in Delft geweest, voor een workshop Lego Mindstorms. Hierbij moet je
een van Lego gemaakt robotje opdrachten laten uitvoeren. Twee studenten waren zo vriendelijk om de tweede klassen
de workshop te geven.
Na een klein half uurtje in de Kwibus waren de tweede klassers op hun bestemming, en kon het programmeren beginnen. De bedoeling was dat je zoveel mogelijk opdrachten zou programmeren. Met een opdracht kon je punten verdienen, en de bedoeling was dat je met die opdrachten probeerde de snelste én beste te zijn.
Het ging niet overal even gesmeerd, maar er is heel veel geleerd, en misschien wel het allerbelangrijkste in het leven:
We hebben veel lol gehad!

Nick, Tim en

eatie.

Legocr
Rik tonen hun

De leerlingen van de 2e klassen hebben leuke en
uitdagende opdrachten uitgevoerd met Lego
Mindstorms.

En aan het einde van deze Pleysier Courier gekomen,
wensen wij jullie een hele fijne Meivakantie!
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