
Beste leerlingen van het JTC,

“De eerste editie van dit schooljaar gaan we 

voor de kerstvakantie uitbrengen!” aldus 

een enthousiaste mevrouw Meiboom. Wat 

we niet hadden verwacht is dat er zo veel 

docenten en leerlingen ziek zouden zijn, en 

dat er zoveel lessen zouden uitvallen. Maar 

hier is hij dan toch! De eerste editie van dit 

schooljaar en gelijk de eerste van 2023! Een 

beetje laat, maar de gehele redactie wenst 

iedereen een gelukkig nieuwjaar. 

We hopen op een jaar vol schrijfinspiratie 

en spannende interviews. Ons goede voor-

nemen? Elke redactievergadering beginnen 

we met een leuke schrijfoefening. We willen 

regelmatig een krant uitbrengen en kijken 

ernaar uit om het laatste nieuws op fantasti-

sche wijze te verslaan!

Maar wat staat er dit jaar eigenlijk allemaal 

te gebeuren op school? We kijken natuur-

lijk allemaal uit naar het carnavalsbal op 

donderdag 16 februari waarna we gelijk in 

polonaise de vakantie inlopen. Daarna is het 

even 8 weken keihard werken voordat we 

op 24 april met een welverdiende meivakan-

tie kunnen gaan. Want zeg nou zelf, dat is  

toch alle informatie die je nodig hebt!?

In deze editie blikken we nog even terug op 

alle leuke dingen van de afgelopen maan-

den. Lees hoe het afloopt met de vermiste 

jongen, raad de docent bij het juiste plaatje 

en griezel mee bij wat feitjes over vrijdag 

de 13e! Dat en nog veel meer staat er in 

deze langverwachte schoolkrant.

Namens de gehele redactie,

Chiel Buisman
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Daar zit ik dan. Op 
het JTC! Ik ben nu of-
ficieel een brugpieper. 
De eerste weken waren 
heel leuk. Het was wel 
even wennen, want voor 
mij was álles in het 
Engels. Ik zit namelijk 
op het TVWO. Daarom 
gingen we ook naar 
Engeland! 

Op 14 oktober zijn we 
naar Dover gegaan. Als 
je daar wat meer over 
wilt weten, moet je een 
ander artikel in deze 
schoolkrant lezen. Daar 
heb ik uitgebreid ge-
typt wat we hebben ge-
daan. Het is zeker de 
moeite waard!

VVaan groep 8 naar de n groep 8 naar de bbrugklas!rugklas!CColumnreeksolumnreeks



Zoals ik al zei, wa-
ren de eerste weken 
als brugger heel leuk. 
De school is wel heel 
groot. Maar na minder 
dan een week weet ik al 
helemaal de weg. 

Mijn tas is wel zwaar, 
maar daar ben ik al 
lang aan gewend. Ge-
lukkig hebben we een 
kluisje! Het huiswerk 
is natuurlijk ook an-
ders dan op de basis-
school. Het huiswerk is 
wel meer, maar het lukt 
wel. Allemaal typische 
dingen van een brugger 
natuurlijk!

Ook was er een open dag 
op het JTC. Daar moes-
ten we natuurlijk wel 
reclame maken voor de 
schoolkrant. Dus we 
hebben met de hele re-
dactie om de beurt ons 
verkooppraatje gedaan. 
Het was heel ongemakke-
lijk maar ook heel ge-
zellig!

De eerste periode van 
school, tot de herf-
stvakantie, had na-
tuurlijk ook een leuk 
einde nodig. Daarom 
had de school de don-
derdag voor de vakan-
tie een sportdag voor 

alle brugklassen gere-
geld. We konden kiezen 
uit basketbal, hoc-
key, frisbee, voetbal 
en trefbal. Frisbee 
en voetbal vielen uit 
omdat er slecht weer 
voorspeld was. En in-
derdaad: regen met hele 
harde wind! Gelukkig 
had ik hockey gekozen. 
Dat kon wel doorgaan, 
want het was binnen in 
een van de LO zalen.

Op diezelfde dag, in 
de avond, was er een 
brugklasfeest. Het was 
heeeel leuk maar ook 
heel druk. Iedereen 
was leuk gekleed en in 
veel kleuren: het the-
ma was namelijk ‘happy 
colours’. Er was een 
DJ, muziek en zelfs een 
photobooth! De muziek 
stond heel erg hard, 
maar dat was ook wel 
weer gaaf!

De dag daarna, de vrij-
dag voor de vakantie, 
was er een zeskamp voor 
de brugklassers. Er was 
van alles, van een op-
geblazen rodeo stier 
tot een hele hoge glij-
baan tot aan een quiz. 
Het rodeopaard was heel 
moeilijk om op te blij-
ven zitten, maar het 

record was 2.32 minu-
ten. Ik hield het maar 
26 seconden vol!

Op het instagram-ac-
count van het JTC staat 
een filmpje van wat er 
allemaal te doen was.

Toen hadden we een lek-
kere week vakantie! Er 
is wel een ‘nadeel’: 
nu, na de herfstvakan-
tie, worden alle re-
gels niet meer door de 
vingers gezien, van te 
laat komen tot je huis-
werk vergeten...

De dag na de vakan-
tie, in de avond van 
31 oktober, was er een 
halloween feestje voor 
heel TV1. De kinderen 
van TV2 en wat docen-
ten lieten ons schrik-
ken. Het was heel eng! 
Aan het einde kregen we 
warme chocolademelk en 
mochten we een appel 
versieren met snoep-
jes. Alle groepjes wa-
ren snel klaar, dus we 
mochten verstoppertje 
spelen in het donker 
door heel de school!

Marit de Kock, Brugger 
uit TV1B
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De cel was leeg!? De vader van 
Ravi was weg? Benthe en Nathan 
wisten niet wat er was gebeurd. Ze 
riepen zijn naam: ‘Harm! Harm!’ 

Er kwam geen reactie. Benthe 
schreeuwde het uit ‘En waar is die 
advocaat in godsnaam gebleven?’ 
De advocaat was verdwenen, samen 
met Harm. Toen ze even verder ke-
ken zagen ze in de gang twee bewa-
kers liggen. Bewusteloos. Er was 
geen tijd te verliezen en met een 
klap in het gezicht werden ze wak-
ker gemaakt! De bewakers vertelden 
hortend en stotend dat de advocaat 
hen plotseling aanviel met een wa-
penstok. Nog voordat ze begrepen 
wat er gebeurde renden Harm en de 
advocaat weg. 

‘Hoe kon dit gebeuren?’ vroeg Ben-
the zich hardop af. Niemand had 
het antwoord. Alle aandacht moest 
nu uitgaan naar het vinden van het 
duo. Nathan vermoede dat de vader 
weer naar Zeeland zou willen om 
het bewijs van de moord te ver-
nietigen. ‘Harm is waarschijnlijk 
niet ver, het is maar 30 minuten 
geleden…’ zei Nathan. 

Nathan en Benthe stapten in de 
auto en Nathan trapte zo hard als 
hij kon op het gaspedaal! Ze waren 
zo weg. Wat een geluk, onderweg 
zagen ze Harm rijden met zijn
advocaat in de passagiersstoel.

Harm stuurde snel een bijweg in 
en reed door een groot bos. Maar 
Nathan en Benthe kenden de om-
geving stukken beter en namen 
een kortere weg. Langs de boom, 
rechts, over een  drassig slootje 
wat meer op een modderpoel leek… 
en ja hoor! De auto van de agenten 
ramde zich in de auto van Harm die 
door de impact 6 meter verder pas 
tot stilstand kwam.

Harm landde met zijn auto op de 
grond, ondersteboven kropen Harm 
en zijn advocaat uit de auto. Het 
duurde niet lang voordat ze onder 
schot werden gehouden gaven Harm 
en zijn advocaat het op. Ze werden 
gearresteerd. 
De agenten lachten opgelucht. Eind 
goed, al goed! Maar dat was uiter-
aard te snel gejuigd. Vanuit een 
ooghoek zagen ze Harm ergens op 
kauwen en niet lang daarna viel 
hij met compulsies neer. ‘Dood.’ 
zei Nathan. Hij keek teleurge-
steld. Door een cyaankalipil. Harm 
wilde liever dood dan levenslang 
in de gevangenis. 

Het was voorbij, de advocaat werd 
gefouilleerd en ze vonden niks. De 
eerste die werd ingelicht was de 
moeder van Ravi. Marianne was op-
gelucht. Ze was wel gechoqueerd en 
ging even zitten. ‘Eindelijk. Het 
is afgelopen…’

     EINDE

FFeuilleton:euilleton:

De Vermiste jongen
              DEEL 2

Door Reza Houtepen?



                           Als je doodgaat gaat je ziel naar de hemel of de hel.
                         De hel wordt beschreven als een grote cel.   
                           Het is daar een hele grote kwel.                            Sommige mensen maken zich heel veel zorgen of ze naar                 
                           de hemel of hel gaan en andere zien het als een groot              
                         spel, ik persoonlijk heb hier geen mening over, ik zie wel  
                      wat er komt na de dood.    Wie weet is de hel wel heel erg rood of zijn er mensen in nood, zouden 
alleen slechte mensen naar de hel toe gaan? Ik zal heel eerlijk zijn, daar trek ik me niks van aan, die mensen verdie-
nen dan vast de pijn.
Dat is fijn want dan kunnen we ze eindelijk klein maken.De mensen die boos zijn kunnen dan eindelijk hun geliefde wraken. 
Maar heeft de hel daar wel iets mee te maken, of heeft die andere za-
ken?
Wij als mensen zullen dit helaas pas weten na ons leven.
Dus geniet van het leven ook al duurt het nog even. We zullen in deze tijd juist veel om elkaar moeten geven.
Mensen van vroeger hebben ook veel over de hemel en hel geschreven 
en dan vooral veel over God.Sommige zagen het leven in die tijd als rot of als een groot plot. 
Sommige mensen vinden het leven maar ‘odd’.En alweer heb ik hier geen mening over, best wel erg hé’? Ach ja er is 
weinig aan te doen.
Je moet de wereld niet alleen in zwart en wit zien maar ook in kleuren 
zoals groen. 

Maar de hemel en de hel, is dat iets wat we nu ook nog doen, of is dat 
alleen maar van toen?

 

‘ Remake van Dante’‘ Remake van Dante’
door Eefke Heirbout (H2E)
door Eefke Heirbout (H2E)

GGedicht!edicht!



Het komt in 202
3 maar 2 keer 

voor en twee w
eken 

geleden de eer
ste keer. Vrij

dag de 13de, v
oor 

veel mensen ee
n ongeluksdag.

 Maar hoe komt
 dat 

eigenlijk? 

Het gevolg van
 het verraden 

door Judas tij
dens 

het Laatste Av
ondmaal was da

t Jezus werd g
ekrui-

sigd en stierf
 op - je raad 

het al, een vr
ijdag. 

Sindsdien werd
 vrijdag als d

e slechtste da
g van 

de week bescho
uwd.

 En hoe zit da
t in andere la

nden? Nou in G
rie-

kenland, Spanj
e en veel Lati

jns-Amerikaans
e lan-

den is Dinsdag
 de 13de de on

geluksdag. Maa
r in 

Italië is juis
t vrijdag de 1

7de de ongeluk
sdag.

De oudste onge
luks-gebeurten

is op vrijdag 
de 

13de is de tie
nde plaag van 

Egypte (bijbel
s ver-

haal). Op die 
dag stierf ied

ere eerstgebor
ene 

van mens en di
er in Egypte. 

Andere verklar
ingen voor dit

 ongeluksgeloo
f zou 

kunnen zijn da
t Jezus op een

 vrijdag gekru
isigd 

werd. En als e
en vrijdag dan

 samenvalt met
 het 

ongeluksgetal 
13 zou dat toc

h extra ongelu
k moe-

ten brengen...
 

VVrijdagrijdag de 1 de 133dede!!  AArtikelrtikel

· Een opvallend feno-meen is dat op vrij-dag de 13 opvallend veel mensen niet naar 
school of werk komen.

Elke maand die met 
een zondag begint, 
heeft een vrijdag de 
13de.

In elk schrikkeljaar 

dat een vrijdag 13 

januari heeft, heeft 

ook een vrijdag 13 juli.

Paraskevidekatriafobie 

is het woord voor angst 

voor vrijdag de 13de

Ieder niet-schrikkel-

jaar die een vrijdag 13 

februari heeft, heeft 

ook een vrijdag 13 

maart.

FEITJES

Andre Hazes weigerde 

op te treden op 

vrijdag de 13e

Voor zover bekend hebben er vrijdag 13-01-2023 

geen ongelukken plaatsgevonden op het JTC. 

Voor vrijdag 13 oktober meldt de gehele school-

krantredactie zich alvast ziek.



Op 14 oktober 2022 ben ik heel 
vroeg opgestaan omdat... Heel 

TVWO 1 ging naar Dover! Dat is 
in 

Engeland. We moesten om 5:30 op
 

school zijn. Het was best span-

nend. Zo ver weg!

Toen we in de bus zaten was het
 

heel gezellig. We gingen met zi
jn 

allen liedjes zingen. Het was 

heeeeeel vals, maar wel leuk.

We reden helemaal naar Frankrij
k, 

Duinkerken om precies te zijn. 

Het was 3 uur rijden, dat duur-

de best wel lang! We gingen op 
de 

veerboot en de bus ging mee. Wi
j 

mochten uit de bus, rondlopen o
p 

de boot. Het was echt héél groo
t! 

We kregen een voucher voor grat
is 

eten. We hebben daarom lekker o
p 

de boot ontbeten. We hadden een
 

echt Engels ontbijt met bacon, 
ei 

en nog veel meer!

Toen we aankwamen in Dover gin-

gen we met de bus naar een jon-

gensschool met de naam: ‘Gram-

mar School for Boys’. We hebben
 

daar ‘gespeed-dated’ met de jon
-

gens. We kregen 1 minuut de tij
d 

om elkaar dingen te vragen en 

om daarop te antwoorden. Daarna
 

kregen we een rondleiding door 

de school. Het was groot, voor-

al buiten met allemaal rotsen e
n 

bomen!

Toen gingen we naar Dover Castl
e. 

Daar hebben we geluncht met hee
l 

mooi uitzicht. Het was heel gaa
f! 

Daarna kregen we een opdracht i
n 

het kasteel waarbij we allemaal
 

vragen moesten beantwoorden. De
 

antwoorden waren te vinden in d
e 

kamers van het kasteel. En nu w
e 

thuis zijn moeten we er een ver
-

slag over schrijven...

Toen klaar waren bij Dover Cast
le 

gingen we naar een supermarkt. 
We 

kregen even de tijd om te shop-

pen voor onszelf, maar we moest
en 

ook een opdracht doen: maak een
 

boodschappenlijstje, en zoek de
 

dingen in de supermarkt. Ik heb
 

natuurlijk zelf een klein souve
r-

niertje gekocht. De supermarkt 

was zo groot dat we bijna ver-

dwaald waren!

Wanneer we klaar waren gingen w
e 

terug in de bus, naar de boot. 
We 

hadden net een boot gemist, dus
 

we moesten 2 uur wachten in een
 

hele warme bus! Het was geluk-

kig wel gezellig. Toen we einde
-

lijk op de boot waren kregen we
 

weer een voucher voor het avond
-

eten. We konden kiezen uit fish
 

& chips (vis met frietjes/patat
/

aardappelstokjes) of chicken & 

chips (kip met frietjes/patat/

aardappelstokjes). Ik vond de k
ip 

er een beetje eng uitzien, dus 
ik 

had fish & chips gekozen. Ik ha
d 

heel veel honger het was nameli
jk 

al 21:30 toen we konden eten. D
at 

maakte het nog lekkerder!

Toen we in Frankrijk aangekomen
 

waren, in Calais om precies te 

zijn, moesten we weer in de bus
 

zo’n 3,5 uur terug naar het JTC
 

rijden. Veel van ons hebben eve
n 

geslapen. We kwamen pas om 2 uu
r 

s’nachts aan op school!

We waren natuurlijk heel moe, 

maar een ding was zeker: het wa
s 

het leukste van school tot nu 

toe!

Door: Marit De Kock
SSchoolreis naar choolreis naar DDover!over!
VVerslag!erslag!



GGame On!ame On!
Wie is het!?Wie is het!?
Bij w

elke 
docen

t hoo
rt di

t 

klein
e det

ail? 
Een u

itdag
ende 

puzze
l voo

r de 
echte

 kenn
er! 

Stuur de oplossing naar eme@jtc-roosendaal.nl en 
win een spectaculair carnavalspakket om je als je 
favoriete docent te vermommen! 


