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het HART van lyceum 
SPECIALE EDITIE 25 NOVEMBER 2022

WNF BLIJ MET 
AANDACHT 

Lees verder  op 
bladzijde 3  

GHL TOONT 
CREATIEVE KANT   

Lees verder  op 
bladzijde 5 

 KOPERS  IN 
BEELD 

Lees verder  op 
bladzijde 6  

Door het lint voor goede doel 
Het Groene Hart Lyceum stond donderdag 24 november in 
het teken van de Lyceumdag. Leerlingen, docenten en overig 
personeel zetten zich in om zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor drie goede doelen.   

Door onze verslaggever 
Zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. Dat was de bedoeling 
van de Lyceumdag. Om kwart over negen stonden de onderbouwleerlingen 
achter een lint in de kou te wachten op de officiële opening van de 
Lyceumdag. Mevrouw Gijtenbeek telde van drie naar nul en de leerlingen 
stormden naar binnen om te beginnen aan de acties. 

Opbrengst L
yceumdag: zeker 11.

500 euro  
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GEBAKOPHAALDIENST 
De onderbouw ging in de ochtend aan de slag met het 
onderdeel handel. Leerlingen konden gebak ophalen 
bij bakkerij ‘De Verrassing. Op school werd het gebak 
mooi ingepakt om dat vervolgens te verkopen.  

Ook Britt, Senne, Floor en Jonna waren van de partij 
bij dit onderdeel. De meiden liep het water in de 
mond, maar ze konden zich gelukkig nog inhouden. Er 
gaan overigens ook andere geruchten.  

LOOP VAN FANTASIE 
Door onze verslaggever 
Zo'n 75 onderbouwers deden vandaag 
mee aan de fantasieloop. Het was de 
bedoeling om geld op te halen door 
zoveel mogelijk  rondjes te rijden. 
Nadat meneer Kesting het fluitsignaal 
had gegeven, ging de fantasieloop van 
start.   

Lopen met fantasie, dus niet met de 
benenwagen, maar met de fiets, step, 
skateboard of skeelers. Sommige 
leerlingen waren zo fanatiek dat ze 
helemaal gekleed waren in 
sportkleding.  

Hugo, Robin, Teun, Liam en Sam uit 6V maken reclame 
om zoveel mogelijk  publiek te trekken naar hun  
kruidnotencasino in lokaal 339.

Smartly 
dressed voor 
goede doel 
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Het HARTST gelopen 
van iedereen! 
Door Quinty Westerink 

Senna Hendriks uit C1h heeft wel dertien 
kilometer gelopen in een uur! Hij heeft de 
meeste kilometers van iedereen gerend en 
heeft door zijn sponsoren veel geld kunnen 
ophalen voor KiKa. Senna zei dat hij na het 
rennen heel moe was, maar dat hij het erg 
cool vond dat hij die ochtend het meest 
had gelopen van de eerste en derde 
klassers. Helaas had hij na de eerste twee 
kilometer wel al blaren en dat is niet heel 
fijn. Maar ondanks dat het erg zwaar was heeft hij het heel goed 
gedaan!

WNF blij met 
aandacht 
Roel Opbroek teamlid van WNF 
"Geweldig om te zien hoe leerlingen 
samenwerken om voor de goede doelen geld 
bij elkaar te krijgen. Er komen heel wat 
leerlingen bij onze tafel. Ze komen natuurlijk 
voor de knuffels en de gratis tatoeages, maar 
stellen ook vragen. Los van het geld, vinden we 
dat contact met leerlingen waardevol. Jullie 

zijn de nieuwe generatie. 
Jullie gaan straks  
besluiten nemen en 
hopelijk zijn dat 
duurzame keuzes." 

Ook in de gymzaal werden activiteiten 
georganiseerd om geld in te zamelen. Er 
stonden veel opblaasbare speeltoestellen die 
allemaal werden gesponsord. Dat was te 
zien aan het groot aantal advertenties bij de 
speeltoestellen. 

Meneer Van Valen: 

'Ik ben zo trots op 
onze leerlingen'
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Opening 
bovenbouw 
'Naar school 
kunnen gaan, is 
niet 
vanzelfsprekend' 
Door onze verslaggevers 

Mevrouw Vester en Jan Marijnissen hebben om half 
tien de Lyceumdag voor de bovenbouw geopend. De 
leerlingen kregen te horen hoe mevrouw Vester een 
paar jaar in Ethiopië heeft gewoond, gewerkt en 
geleefd. Ze gaf leerlingen les in kunst en ook in het 
maken van kunst. 

Jan Marijnissen is een van de vrijwilligers van Unicef. 
Hij liet een paar filmpjes zien over hoe de situatie in 
armere landen is. Hier in Nederland gaat bijna 
iedereen wel elke dag naar school en iedereen kan 
thuis een glas water drinken. Daar is dat niet zo 
vanzelfsprekend.  

Unicef zorgt ervoor dat kinderen toch een beter leven 
kunnen krijgen door het bouwen van scholen die ook 
nog eens van gerecycled materiaal zijn. Dus naast het 
zorgen voor kinderen, denken ze ook aan het milieu.

INTERVIEW: VRIJWILLIGER BIJ 
UNICEF  
Jan Marijnissen is vrijwilliger bij Unicef, 
een van de goede doelen waarvoor het 
Lyceum geld heeft opgehaald op de 
Lyceumdag. De schoolkrant sprak met hem 
over zijn inzet voor het goede doel.  

Door Eli Mooij en Quinty Westerink 

Hoe vindt u het om hier te mogen zijn? 
“Het is fantastisch en een eer dat ik 
uitgenodigd ben. Het is ook fijn dat ik dat 
ik hier een kwartier heb mogen spreken 
over Unicef.” 

Wat vindt u van de sfeer hier op 
school? 
“Het is heel fijn dat de leerlingen hier op 
school geactiveerd worden om geld op te 
halen voor alle drie de goede doelen.”  

Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan 
doen voor Unicef? 
“Na een moeilijke scheiding kreeg ik te 
horen dat mijn kinderen me niet meer 
wilden zien." Die gebeurtenis was heftig, 
maar hij heeft het positieve uit het 
negatieve gehaald. "Ik had twee keuzes. 
Of naar een psycholoog gaan om erover te 
praten, of vrijwilligerswerk te gaan doen 
en vanuit daaruit is het begonnen. Ik wil 
nu elk jaar mijn inkomsten voor Unicef 
verdubbelen.”  

Help mee! 
Jij kan Marijnissen daarbij helpen! Doneer 
elke maand een bedrag, ook een klein 
bedrag kan al een groot verschil maken. 
Zorg ervoor dat het bedrag op acht cent 
eindigt, daarmee kan er worden gezien 
hoeveel geld er is gestort door ouders en 
leerlingen van onze school.  
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GHL toont 
creatieve kant   
Door onze verslaggevers 

In de kunstlokalen van het Groene Hart Lyceum 
waren leerlingen druk bezig met het maken van 
minimalistische schilderijen. De kunstwerken 
werden verkocht aan familieleden, vrienden, 
kennissen en andere mensen die langskwamen 
en een kunstig schilderijtje wilden aanschaffen!  

Mevrouw Zeelenberg, docent Frans, hielp de 
leerlingen om deze prachtige kunstwerken te 
maken. En met succes. Zelfs voor de start van 
de markt was er al veel verkocht. Het geld gaat 
natuurlijk zoals elke activiteit op deze dag naar 
het goede doel! Er was zelfs al een schilderij 
verkocht voor vijftig euro! 

Theater 
Verderop werd aan drama gedaan onder leiding 
van mevrouw Van Diessen. Leerlingen uit 
verschillende klassen gingen aan de slag met 
het voorbereiden van een bepaalde scène. Het 
thema van het stuk was ‘goed doel’ en werd 
uiteindelijk ook gespeeld voor het publiek in 
het dramalokaal. De acteurs mochten van alles 
gebruiken om de scène tot stand te laten 
komen. Denk aan kleding, materialen en 
accessoires.  

Muziek 
In het muzieklokaal kon je met meneer Ohm en 
mevrouw van Straaten muziek maken. 
Leerlingen van de eerste en derde klas hebben 
geleerd om samen te spelen en ze eerden 
akkoorden op bijvoorbeeld de gitaar en 
keyboard. Ze hebben de nummers Hey Brother 
van Avicii en Home van Dotan gespeeld.  

Eten eten eten ... 
allemaal voor het 
goede doel! 
Het lab was helemaal omgetoverd tot  
eetlokaal. Overal lagen de lekkere 
gebakjes, koekjes en cakejes die 
iedereen zelf had gebakken. De geur die 
in het lokaal hing was overheerlijk.
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Casino-oorlog 
OORDEEL ZELF! WELK PITCH IS DE 
BESTE? 

Kikasingcasino 
Bij ons is alles van het beste: het 
pokeren is hier het beste en de 
sfeer. Hier kan je ook blik gooien!

Jips casino 
Wij hebben de beste prijzen en als 
hoofdprijs een voetbal. Ook is het 
bij ons altijd eerlijk. De andere 
casino’s hebben geen vibe!

Kruidnotencasino 
Bij ons heb je de beste sfeer door 
de muziek en wij hebben de meeste 
kruidnoten. Dit is alles wat je maar 
kan wensen.

Spel Arcade Het Groene Goud 
Bij ons krijg je kans om te winnen, 
zonder de kans te hebben om te 
winnen. Andere casino's zijn 
gebouwd met de intentie geld te 
winnen. Dat hebben wij niet.

Tweede klas in 
Amsterdam
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Nostalgie te koop 
Hoe kwamen jullie op het idee? 
Jaïr: We zaten in het scheikundelokaal en wilden wat leuks 
doen voor Lyceumdag. We dachten om iets te gaan bakken 
dat de nostalgie opwekt. Dus dat werden poffertjes!  

Hoe gaat de verkoop? 
Jaïr: Er zijn al veel reserveringen en we zijn nu pas 
begonnen. Dus dat gaat helemaal goed komen! 

Wie: Elize Olde 
Gekocht: kunst 

Geboden: 100 euro

Wie: D. Wiegman 
Gekocht: kunst 

Geboden: 125 euro

Bloemen & 
applaus  
voor de  
organisatoren

Kopers in beeld 

Wie: Jordy 
Gekocht: etentje  

thuis gekookt door 
schoolleiding 

Geboden: 95 euro
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de redactie in actie!

Colofoon 
Speciale editie  

het HART van lyceum  

Redactie 
Ezra van Lienden 

Daniël van der Laan 
Eli Mooij 

Lotte Sonderen 
Quinty Westerink 
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ACHTER DE SCHERMEN
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