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Beste nieuwe brugklasser, 
 

Leuk dat je nu echt bij ons op het Willem zit!  
Je hebt vast al veel gehoord over de veranderingen die je te 
wachten staan bij de overstap van de basisschool naar de middelbare 
school. Het is absoluut niet nodig dat je je daar zorgen over maakt! Wij 
zorgen er voor dat je op tijd alle informatie krijgt die je nodig hebt.  
 

Tijdens de kennismakingsmiddag heb je al gesproken met je mentor en  
onder meer een boekje voor jouw klas ontvangen met veel handige 
informatie. Via onze site informeren je over de spulletjes die je voor de 
verschillende vakken aan moet schaffen, over de huur van een kluisje,  
over het programma van de Willem I-dagen en over onze maatjes. 

 

Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een mailtje  
naar je mentor sturen. 
 

Vriendelijke groet, 
Frank Helsloot 
Afdelingsleider brugklassen  
 
Klas:  brugklasmentor:   e-mail: 
   
Br1a  Mariska Bolt   m.bolt@wdz.nl 
Br1b  Wim Mual    w.mual@wdz.nl 
Br1c  Froukje van Houten  f.v.houten@wdz.nl 
 
A1a  Els Petri    e.petri@wdz.nl  
A1b   Mirte Kruidenier   m.kruidenier@wdz.nl 
 
G1a  Charlotte van Engelen   c.van.engelen@wdz.nl  
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Vaak wordt gevraagd hoeveel boeken en schriften je 
nodig hebt voor de lessen? 
 

…en wat voor soort schriften?  Groot?  Klein?  Dun?  Dik? 
 
TIP: schrijf overal je naam in! 
Als iemand dan je schrift of boek vindt, kan het weer terug worden 
gebracht naar de eigenaar! 

Om te beginnen heeft iedereen natuurlijk zijn eigen smaak. 
Sommige leerlingen werken graag met een 24-rings-map. Daarin zit 
voor elk vak een afdeling waarin je blaadjes kunt doen voor 
aantekeningen. 
Voordeel: je kunt elk soort papier erin doen: lijntjes, grote of kleine 
ruitjes. Kopie van je leraar gekregen..? Gaatjes erin en in je map, super 
handig. Blaadjes op? Geen probleem. Hoofdstuk gedaan en niet meer 
nodig? Doe het in een andere map, zodat je het niet steeds hoeft mee te 
nemen. Je hebt alles bij elkaar en kunt het dus ook niet makkelijk 
vergeten. 
Er zijn vakken die een werkboek hebben, dat kun je in delen in je map 
doen met er tussen losse blaadjes. Dan heb je dus zeker een map nodig. 
Nadeel: hij is groot en je moet hem meenemen bij elk vak. Alles bij 
elkaar is het een aardig gewicht. 
 
Daarnaast zijn er mensen die graag met losse schriften werken. Dan 
heb je voor elk vak een eigen schrift en kun je verschillende soorten 
nemen. Een los schrift vergeet je wel weer makkelijker. Aan de andere 
kant is het heel licht en neemt weinig ruimte in. Kopieën die je van je 
leraar krijgt kun je er natuurlijk altijd in plakken. 

Hoeveel schriften?  Voor elk vak waarschijnlijk één, sommige vakken 
werken met een werkboek, maar daarnaast heb je meestal een schrift 
nodig voor aantekeningen. 
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Welk soort schrift? 
Meestal lijntjes, maar voor wiskunde zijn grote hokjes (1x1 cm) handig als 
je tekeningen moet maken. 

Wat kies ik nu? 
Dat hangt dus af van jouw smaak: 24-rings-map of losse schriften. 

En verder? 
Als je het niet weet, vraag het je leraar of je mentor. Hij of zij weet 
precies wat handig is voor welk vak. Neem wel de eerste les iets mee om 
aantekeningen te in maken, later kun je natuurlijk nog wel veranderen als  
dat handiger blijkt te zijn.  

Over je boeken;  De meeste tekstboeken heb je gehuurd bij het 
leermiddelenfonds.  

De tekstboeken moet je dus aan het eind van het jaar weer inleveren. Als 
er iets beschadigd is (er is in geschreven, bladzijde eruit, krassen erin, 
scheur, koffie eroverheen, bedenk het zelf maar...), of een boek is kwijt 
geraakt, dan moet je betalen. Je krijgt een boete die natuurlijk aardig kan 
oplopen als je slordig met je boeken omgaat. Dat is zonde van het geld! 
Daarom:  

Wees zuinig op je schoolspullen!  

Schrijf je naam in je boeken (voorin is daarvoor ruimte)! 
 
Kaft je boeken! 
 
Schrijf niet in je boek (tenzij je leraar dat zegt)! 

Met vragen over je schoolboeken kun je altijd terecht bij dhr. Limburg 
(e.limburg@wdz.nl). 

Naast boeken en schriften heb je ook nodig: 

- agenda, huiswerk wordt (digitaal) opgegeven via Magister. Om goed te 
kunnen plannen is de papieren agenda nog altijd een handig hulpmiddel.  
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- schrijfgerei, bijvoorbeeld pennen en potloden (kleurtjes zijn soms handig); 
- geodriehoek, neem zo’n flexibele; kost bijna niks en gaat niet snel kapot; 
- passer, heb je soms nodig bij wiskunde; 
- rekenmachine (de Casio Fx-82ex) 
- gymspullen, graag prettig zittende kleding en sportschoenen! 
- fiets, leerlingen die met de bus/trein komen moeten naar het sportveld 
kunnen fietsen. Een oude fiets op school is dan handig. Je fiets kan 's nachts 
en in het weekend op het fietsenplein blijven staan. Zet hem wel op slot, 
maar dat geldt natuurlijk voor iedereen! 
 
Verder moet je zelf de beschikking hebben over onderstaande schoolspullen. 
Woordenboeken, atlassen etc. hoef je niet mee naar school te nemen! 
Godsdienst   Bijbel  
 
Biologie   Set kleurpotloden van 12 stuks, schaartje, plakstift. 
 
Frans    Prisma pocketwoordenboek Frans-Nederlands en  
    Nederlands-Frans.  
 

Nederlands  Nederlands handwoordenboek (Koenen of Van Dale).  
 
Techniek    Vulpotlood 0,5 mm en een geodriehoek.  
 
Muziek    Multomap (23-rings) voor het werkboek plus acht passende 
     insteekhoezen. 
 
Aardrijkskunde Grote Bosatlas 54e of 55e editie (in boekvorm).  
 
Engels    Prisma pocketwoordenboek Engels-Nederlands en  
    Nederlands-Engels.  
 
Wiskunde    Schrift of multomap met ruitjespapier van 1x1 cm, passer, 
     vulpotlood 0,5mm, gum, geodriehoek en  
                                   rekenmachine. 
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Hoe werkt het gebruik van een chromebook? 

Hiervoor verwijzen we je naar de website. Omdat het ook voor het Willem 
een nieuwe start is en we de Chromebooks met ingang van schooljaar 2019 
– 2020 gaan invoeren lijkt het ons goed om een héél volledig beeld hiervan 
te geven. Vandaar dat we alle dingen die je moet weten op onze site;  
www.wdz.nl hebben gezet.  

Mocht je over de Chromebook nog vragen hebben, dan kun je deze stellen aan 
dhr. Lorier: l.lorier@wdz.nl  

Hoe werkt het huren van een kluisje ? 

Dinsdag 27 augustus krijg je van je mentor een envelop met twee 
sleuteltjes van een kluisje. Een kluisje heb je je hele schoolcarrière op 
het Willem, dus vijf of zes jaar. Er zijn geen aparte kosten aan 
verbonden, jouw kluisje wordt betaald vanuit de algemene ouderbijdrage.  

Alleen als je alle twee de sleutels die 
de school je geeft kwijt bent moet de 
school een nieuw slot kopen en dan 
wordt er 10,- Euro in rekening 
gebracht. Omdat jij de enige bent die 
in jouw kluisje kan, moet je het 
reservesleuteltje gewoon thuis 
bewaren. Zorg dat je altijd minimaal 
twee sleutels hebt! Het bij laten 
maken van een extra sleuteltje als je 
er één kwijt bent is goedkoper dan 
het laten vervangen van het slot! 

Eigenlijk hoef je dus niets te doen; 
alleen goed op je sleutels passen en 
je kluisje gebruiken waar het voor 
bedoeld is.  
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Wat gebeurt er tijdens de WILLEM I-DAGEN? 

Tijdens de Willem I-dagen leer je je klasgenoten, mentor en het gebouw 
pas echt goed kennen! 

Iedereen zit in een nieuwe klas; sommigen ken je al, maar toch zijn er 
veel nieuwe gezichten. Al die nieuwe mensen wil je natuurlijk zo snel 
mogelijk leren kennen, dat maakt het heel wat leuker! Je mentor wil 
natuurlijk jullie ook allemaal zo snel mogelijk leren kennen. Sommigen 
weten al na een uur welk gezicht bij welke naam hoort. Lukt jou dat ook? 
We doen flink wat leuke activiteiten waarmee dit snel kan! 

Ook maken we afspraken over hoe 
het in jullie klas toegaat en stellen we 
per klas een sociaal contract op.  
Wat is wel en wat is niet leuk?  
Op welke manier maken we er met 
z'n allen een tóp jaar van?  
Hoe helpen we elkaar? 
Het gebouw lijkt ingewikkeld, maar na 

een aantal opdrachten heb je snel in de gaten waar alles is en vind je met 
gemak je weg. 

En verder laten we zien waar het sportveld is, want daar moet je later 
natuurlijk ook naar toe. We doen ook daar weer heel wat spelletjes om te 
zien welke klas het sportiefst is! 

Maar ook ga je jezelf met je klas presenteren. Jullie klas is natuurlijk de 
beste, die de leukste act kan verzinnen. Een jury zal beoordelen wie de 
WWB dit jaar krijgt en er een heel jaar trots op mag zijn. 

Het worden vast en zeker drie hele leuke dagen, waarin je je goed kunt 
voorbereiden op je eerste lessen. Die beginnen vrijdag om 8:30 uur. Wel 
eerst goed uitrusten natuurlijk van al die gezellige drukte van de Willem I. 
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Willem I van dag tot dag 

Dinsdag 27 augustus 

Om 11.00 uur ontvangen je mentor en de maatjes je in jouw lokaal. Dit 
lokaal vind je op de begane grond (je klas is aangegeven met een bordje). 
Je krijgt je Willem I-shirt dat gedurende de Willem I dagen gedragen 
wordt! Op het ochtendprogramma staan onder meer 
kennismakingsopdrachten, het uitreiken van je kluissleuteltjes en het 
opstellen van een sociaal contract met je klas. Benodigdheden voor de 
dinsdag: een pen, een lunchpakket, je rugzak en... een goed humeur. 
 
In de middag is er een speurtocht door de school, halen we je 
boekenpakket op en bereid je een klassenpresentatie voor met de 
maatjes. Het boekenpakket is een flink pakket, maar je hebt een kluisje 
en je kunt het natuurlijk in etappes mee naar huis nemen! 
Om 16.00 uur is het programma afgelopen en ontvang je instructies voor 
de woensdag. 
 
Woensdag 28 augustus 
 
Om 10.00 uur verzamelen we op school. Van je mentor krijg je uitleg 
over je lesrooster, dus: agenda meenemen!  
Na het oefenen van de klassenpresentatie met de maatjes, lopen we met 
z'n allen naar het zwembad.  
Zwemmen maakt hongerig; terug op school zullen we dus eerst onze 
honger stillen met een gezamenlijke maaltijd in de leerlingenruimte. Na 
het zwemmen worden de puntjes op de i gezet voor het 
avondprogramma. Wat dit precies inhoudt houden we nog even geheim!  
Na het eten bereiden alle leerlingen zich met de maatjes voor op de 
afsluitende avondhappening met o.a.  klassenpresentaties, uitreiking van 
de Willem I-Wisselbokaal 2015 en een spetterend feest!  

Om 21.15 uur gaan we met z'n allen moe, maar voldaan naar huis! 

Benodigdheden voor de woensdag: een pen, je agenda, een lunchpakket, 
je zwemspullen en eventueel spullen voor de klassenpresentatie. 
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Donderdag 29 augustus  
 
Om 9.30 uur verzamelen we met de fiets op school om samen naar het 
sportveld te gaan. Onder leiding van de maatjes wordt er alles aan gedaan 
om van jouw klas een hechte eenheid te smeden!  
De lunch is een picknick die wordt aangeboden door de school; jij hoeft 
die dag dus geen boterhammen te smeren!  
Om 13.00 uur zitten de kennismakingsdagen erop en ben je 100% 
Willemer! Benodigdheden voor de donderdag: een fiets, sportkleding en 
sportschoenen. 
 
Vrijdag 30 augustus  

Eindelijk is het dan zo ver: je eerste echte lessen op het Willem! 
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en ga je naar het lokaal dat op je rooster 
staat. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en begint de les...  

Waar gaat het dan allemaal om tijdens die Willem I-
dagen? 

Het allerbelangrijkst is natuurlijk: het leren kennen van je klasgenoten en  
het schoolgebouw. Bovendien zorgen we ervoor dat je aan het eind weet 
welke lessen je gaat volgen, waar die gegeven worden en wie je docent is.  

 
    Maar daarnaast valt er ook wat te 
verdienen: EEUWIGE ROEM.  
Je gaat samen met je klas strijden om de 
WILLEM-WISSEL-BOKAAL.  
Op woensdagavond presenteert elke klas zich 
op het podium in de theaterzaal voor een 
deskundige jury met de rector als voorzitter.  
De klas die dit het beste doet krijgt de beker 
een jaar lang in zijn bezit en wordt 
opgenomen in de WWB-eregalerij!  
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Zo zijn er in de loop der jaren al heel wat klassen geweest die de trotse 
winnaars waren van deze felbegeerde trofee. Is jouw klas de volgende?  
Bedenk een hele mooie act, zing iets fantastisch, doe een spectaculaire 
dans, kortom: bedenk iets waardoor jullie je als klas heel goed 
presenteren aan de anderen en de jury. De maatjes zullen jouw klas 
hierbij helpen! 

 

Wat zijn de brugklasmaatjes ? 

Je mentor heeft assistentie gevraagd aan twee leerlingen uit de derde klas. 
Natuurlijk om hem of haar te helpen tijdens de Willem I-dagen, maar ook om 
jullie van alles vertellen te over het Willem. Heb je dus een vraag, stel hem  
dan gerust aan de maatjes van je klas. Zij zijn ervoor om jullie te helpen en  
ze doen dat graag! 
Daarnaast spelen maatjes een belangrijke rol bij allerlei andere activiteiten.  
Later in het jaar komen ze helpen bij het mentoraat, bij feesten of bij een 
klassenavond. Ook zullen zij in de loop van het jaar gesprekjes met groepjes 
leerlingen hebben.  
Met vragen, of als je hulp nodig hebt, kun je ze altijd benaderen in de pauzes. 
Jullie kennen elkaar immers goed! 
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Het tweede gedeelte van het informatieboekje heet ‘Vóór bruggers, dóór bruggers’ en dat is 
niet zomaar. Zoals je misschien wel weet, wordt een leerling uit de eerste klas op een 
middelbare school door de andere leerlingen vaak ‘brugger’ genoemd.  

 

Dit boekje is speciaal voor jou gemaakt door de bruggers van de afgelopen jaren. Zij hebben 
stukjes geschreven over de schoolvakken en hun eigen ervaringen. Om het wat minder saai 
te maken zijn er foto’s toegevoegd en zijn er speciaal wat tekeningen gemaakt. 

De leerlingen vonden het leuk om hieraan mee te werken, omdat zij zelf zo’n boekje niet 
hadden. Hopelijk helpt dit boekje om de grote stap naar het Willem wat kleiner te maken… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening van Juliette uit Br1c 
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Hallo nieuwe brugger, 

 
Ik weet nog goed, dat ik op de eerste schooldag van de middelbare school minder 
zenuwachtig was dan ik voorheen had gedacht. Waarschijnlijk kwam dat omdat ik op de 
kennismakingsdag al erg op mijn  gemak werd gesteld!  
Ik wist al een beetje wat ik kon verwachten en hoe de school er van binnen uit zag. In groep 
8 hoorde ik ook altijd van oudere leerlingen dat de brugklas het leukste schooljaar van de 
middelbare school is. En als ik zo terugkijk, kan dat best kloppen. Het is spannend en nieuw, 
maar dan wel op een ontzettend leuke manier! En wauw, wat is dit jaar snel gegaan. Nu zit ik 
alweer een stukje te typen voor de toekomstige bruggers. Waaronder jij dus!  
 
De eerste dagen op het Willem hebben een verpletterende indruk op me gemaakt en ik zal 
vertellen hoe ik het ervaren heb. In ons eigen lokaal deden we gezellig spelletjes om elkaar 
te leren kennen. Ook moesten we in de eerste week een soort speurtocht door de school 
doen om de lokalen een beetje te leren kennen. Daarbij werden we (stiekem) heel goed 
geholpen door de wat oudere leerlingen. We gingen in die week ook nog zwemmen en er 
was een groot feest voor alle bruggers.  Vrijdag was de eerste échte schooldag. Dat verliep 
allemaal goed en de leraren waren heel aardig. Kortom; het was een top week! Ik hoop dat jij 
net zoveel plezier zal hebben als ik!! 
 

Marlot G1a 
 

 

Handig om te weten: Aan je mentor kan van alles gevraagd worden. 
Bijvoorbeeld dingen over je rooster, docenten, leerlingen, conciërges, 
afdelingsleiders, rector, etc. 

Je kunt ook praten over dingen die thuis gebeurd zijn, zoals ruzie met je 
broer(tje), zus(je), je ouder of ouders.  

Bij sommige vragen kom jij of komen je ouders niet alleen bij de mentor  terecht, 
maar ook bij je afdelingsleider. Hij probeert je ook zo veel mogelijk te helpen. 



 24 

Beste Bruggers, 

 

Wij zijn net zoals jullie bruggers geweest en weten dus hoe spannend het is.  

Toen we uiteindelijk op het Willem zaten kwamen we er achter dat die spanning snel 
verdween.  

Je maakt snel vrienden en vriendinnen en je mentor helpt je om je thuis te voelen. 

 

Zoals je misschien al weet heb je aan het begin van het schooljaar  “de Willem I”. Tijdens 
deze dagen leer je je klas en de school beter kennen. Zo ga je bijvoorbeeld een speurtocht 

doen door de school. 

Na de Willem I gaat school echt beginnen. Je hebt een ander soort lessen als je gewend 
bent van de basisschool. Je moet van lokaal wisselen en met boeken sjouwen. Gelukkig 

heeft de schoolleiding geregeld dat je in de eerste periode maar in een paar lokalen les krijgt 
en de leraren naar jou toe komen. 

 

 

We wensen jullie veel succes op het Willem en vooral tijdens de eerste dagen. 

 

Groetjes, Michelle en Simone 
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De eerste dagen op het Willem 

De eerste dagen op het Willem vond ik super spannend want je moet natuurlijk heel erg 
wennen aan “de grote school” en aan je klasgenoten. Ik voelde me echt onwijs een brugger. 
In het begin ik wist namelijk niet waar alle lokalen waren, maar daar wen je snel aan (na een 
paar dagen weet je alle lokalen wel te vinden hoor). Aan het begin van het jaar krijg je ook 
een kluisje dat is natuurlijk super cool omdat je die op de basisschool niet had.  

 

 

Hier nog wat tips: 

• Wees jezelf! 
• Kom op tijd in de les want anders krijg je een briefje en moet je vegen! 
• Altijd je boeken bij je hebben anders krijg je een terugkom-uur  (T-uur)! 

Ik hoop dat je aan deze tips zult denken als je de eerste dagen op school bent en in de les 
zit. 

                                                 Linda uit G1a en Rema uit G1a 

 

 

Beste brugklasser,  

In de brugklas doe je veel verschillende dingen. Ik ga wat vertellen over de lessen en over de kleine- 
avond en de grote avond.  

Eerst over de lessen. Je hebt iedere dag verschillende lessen, hoeveel dat er zijn verschilt per dag en 
periode. Je wisselt na iedere les van lokaal om naar de volgende les te gaan. Dit zijn de vakken die je 
in de brugklas krijgt: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdienst, informatiekunde, grammatica, studie uur (met je mentor), lichamelijke opvoeding, 
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muziek, tekenen, techniek en handvaardigheid. Het lijkt heel veel, maar dat valt best mee. Tussen de 
lessen door heb je af en toe pauze. Je kan dan eventueel in de kantine wat lekkers kopen en gezellig 
met je vrienden/vriendinnen kletsen.  

 

 

 

 

 

Maar er is meer! Zeker als je creatief bent. 

Nu over de kleine avond en de grote avond. Dat zijn allebei musicals die worden opgevoerd door de 
leerlingen. De kleine avond wordt door de onderbouw opgevoerd.  

 

Dat zijn twee avonden, bij de ene avond kunnen er 
onderbouwleerlingen komen kijken en bij de andere avond 
kunnen de ouders en familie komen kijken. De musical wordt 
opgevoerd in de theaterzaal. Na de avond waarbij de 
leerlingen kunnen kijken is er een disco. De grote avond wordt 
door de bovenbouw opgevoerd. Dat zijn ook twee avonden, bij 
de ene avond kunnen de onderbouwleerlingen, ouders en 
familie komen kijken en bij de andere avond kunnen de 
bovenbouwleerlingen, ouders en familie komen kijken. Na 
beide avonden is er een disco voor de leerlingen. De grote 
avond is in ’t SPANT.  

 

Als onderbouw-leerling kan je je inschrijven bij de kleine avond 
voor: het acteren, het dansen, zingen, licht en geluid, grimeren en de decorbouw. Ikzelf heb mee 
gedaan aan het decor bouwen, ik heb daarbij decor voor de grote avond en de kleine avond 
gemaakt. Dat was echt super leuk om te doen en je leert veel nieuwe leerlingen kennen uit de 
bovenbouw en de onderbouw. Veel succes en veel plezier op ’t Willem!!! 

 

Groetjes Beau, Br1d 
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De Kleine Avond 

 

De Kleine Avond is het belangrijkste spektakel voor aanstormend musicaltalent, 
danser of danseres, technische personen voor het licht & geluid of juist 
creatievelingen die de decorploeg kunnen versterken.  

 

Ieder jaar is iedereen uit de 1e en 2e klas welkom om zijn of haar kunsten te vertonen en zo 
kans te maken op een plek in de musical. Tijdens een auditieronde zullen specialisten 
bepalen of jij het talent bent dat zij zoeken voor die ene bepaalde rol! 

 

Om een fantastische musical neer te kunnen zetten hebben we meer nodig dan alleen 
zangers of toneelspelers. Je hebt muzikanten nodig die een instrument in het orkest 
bespelen. Ook zijn er dansers nodig die de liedjes ondersteunen en die in de sommige 
musicals zelfs een eigen danswedstrijd hadden. 

 

Maar een leeg en donker podium is ook niet alles. De ploeg van het licht en geluid geven 
licht in de duisternis en zij zorgen voor veel technische hoogstandjes.  

Dit vraagt om specifieke talenten van deze jongens en meiden: je moet voorzichtig kunnen 
omgaan met duur materiaal en het leuk vinden om met techniek en kabels en elektriciteit te 
werken.  

 

En als laatste heb je ook een omgeving voor de musical nodig: het decor! 

Dit decor wordt ontworpen, gebouwd en geschilderd door de decorploeg van het Willem. 
Elke vrijdagmiddag zijn zij druk bezig in de kelder van de school onder leiding van Bram van 
Küler (docent Techniek). 

Maar je bouwt het niet alleen, ook tijdens de voorstelling ben je actief om decors te 
verwisselen, zodat er telkens een andere omgeving getoverd kan worden op het podium. 

 

Voel jij je aangesproken en vind jij dat jij één of meer van die talenten bezit? 

 

Aarzel dan niet en geef je op zodra de mogelijkheid zich aandient! 
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Je talenten ontwikkel je op het Willem. 
Naast onze “gewone” lessen (Nederlands, 
Frans, wiskunde etc.) krijg je in de tweede 
en vierde periode les via de ‘Talent-klassen’. 
Dit houdt in dat je op donderdag het vijfde 
en het zesde uur je talenten kunt 
ontwikkelen. Je kunt kiezen uit een aanbod 
van verschillende talentklassen, zoals 
klimmen, theater, 3-D-printen, film maken, 
kickboksen en nog veel meer. Per 
schooljaar kies je een aantal verschillende 
onderdelen.  

 

“In de eerste periode heb ik gekozen voor 
klimmen en kickboksen. dat was erg gaaf. 
We hebben geklommen bij klimhal 
Rocksteady. Dat was best hoog. Vooral het 
abseilen was een leuk onderdeel. 
Kickboksen was ook erg leuk, dat deden we 
bij Kickboxing-Instituut Bussum. In de 
tweede periode wilde ik iets heel anders en 
heb ik gekozen voor theater. Daar leerden 
we verschillende rollen spelen en maakten 
we ons eigen toneelstukje, ook werden we 
gefilmd.”  

 

Ik heb gekozen voor 3D-Prints-Ontwerpen. 
We moesten eerst bedenken wat we wilden 
ontwerpen.  

Daarna moesten we dat in een 
computerprogramma verwerken en 
uiteindelijk wet ons product ook echt geprint. 
Dat was best wel gaaf, om te zien hoe die 
printer dat deed.” 

 

 

 

 

 

Willem I-dagen 

 

Het is natuurlijk spannend om naar een 
nieuwe school te gaan! Gelukkig is er op 
het willen een soort  “kennismakingsdag’’ 
de Willem I-dagen. Je leert je nieuwe 
klasgenootjes beter kennen, het gebouw, 
sommige leraren en natuurlijk je mentor 
met je maatjes.  

Tijdens de Willem I ga je allemaal leuke 
dingen doen: zwemmen, speurtocht door 
de school, boeken ophalen een act samen 
met je klas voorbereiden en uitvoeren, 
sport,  een schoolfeest, maar natuurlijk 
wordt er ook veel uitgelegd over je rooster, 
je kluisje.  

Ook haal je met z’n allen je boeken op. Je 
kan ook een beker winnen, de Willem-I-
Wisselbokaal, hiervoor moet je de beste 
klassenpresentatie hebben. Je gaat 
natuurlijk lekker veel lol maken en je voelt 
je al snel op je gemak.  

Het is echt super leuk allemaal! Ik vond de 
Willem I heel erg leuk, omdat het 
natuurlijk allemaal heel erg spannend is en 
nu kan je dus iedereen leren kennen. Het 
heeft mij heel erg geholpen! Voordat ik 
naar het Willem ging vond ik het heel erg 
spannend, ik zat er eigenlijk een beetje 
tegenop om naar een nieuwe school te 
gaan, ik kende helemaal niets en niemand! 
Maar toen ik er eenmaal was vond ik het 
echt super leuk!  

Laurine, G1b 
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Het vak handvaardigheid is heel leuk 
omdat je elke keer dingen mag maken 
van verschillende materialen. Ook is dit 
het enige vak zonder huiswerk, dat is erg  
fijn! Het vak tekenen lijkt op 
handvaardigheid,  het zijn alle twee 
creatieve  vakken, alleen maak je bij 
handvaardigheid dingen met diepte.  Bij 
tekenen krijg je wel huiswerk, dat is dan 
wel weer jammer!  Ook techniek is een 
creatief vak maar onze voorkeur gaat 
toch naar handvaardigheid. 

Groetjes,  Sannelotte en Jenna uit Br1c 

 

 

 

Wist je dat…......? 

 

We vier verdiepingen hebben. 

 

De nummers op de begane grond met de  

0 begint en de 1e met de101 en de  

2de met 201. 

 

We drie conciërges hebben, Eelco, Kees 
en Ingrid en één receptioniste, Jolanda. 

 

Dat zij vaak in het glazen ‘hok’ bij de 
ingang zitten. 

 

Dat wanneer jij te laat bent daar een 
briefje moet halen. 

 

Dat jij wanneer je een briefje hebt je de 
volgende dag om 08.00 uur moet melden.  

 

We 1150 kluisjes op school hebben. 

 

Jij dus één van die 1150 kluisjes krijgt. 

 

Jij jouw kluisje voor je hele schoolcarrière 
houdt. 

 

Als je alle twee je sleutels van je kluisje 
kwijt bent, je een nieuw slot en twee 
nieuwe sleutels moet kopen. 

 

Een schooljaar bestaat uit vier periodes 
van negen of tien lesweken met aan het 
einde een toetsperiode. 

 

In de eerste periode jij met je hele klas 
een eigen lokaal hebt en de leraren naar 
jou toe komen en jij niet naar de leraren 
hoeft. 

 

Je in de eerste periode in maar drie of vijf  
verschillende lokalen les hebt (Techniek, 
handvaardigheid, programmeren, tekenen 
en je eigen vak) . 

 

 

 

 

Het project; “Wie is hier 
de baas? is heel leuk, want het 

combineert heel veel vakken. Bijvoorbeeld: 
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aardrijkskunde, Nederlands, geschiedenis, 
biologie en tekenen.  

 

 

Zo zie je schoolvakken terug in de leuke 
activiteiten en je leert ook nog eens iets. Het 
leukste vond ik de fluisterboot. Dan ging je 
met je hele klas in een grote boot op het 
Naardermeer varen. We gingen bijvoorbeeld 
naar de Aalscholvers-uitkijktoren van waaruit 
je  kon zien hoe de vogels in hun nestjes aan 
het broeden waren. Ook gingen we naar de 
eendenkooi, daar moest je waterbeestjes 
vangen en opzoeken hoe ze heetten. 
Daarnaast gingen we naar de eendenkooi. Ook 
dit vond ik leerzaam en heel leuk.  

 

Laetitia, G1b 

 

Ik ben Gijs en ik zit in G1b. 

Tijdens de activiteitenweek doen alle eerste 
klassen mee aan het Naardermeer-project. 
We hebben allerlei activiteiten rond het 
Naardermeer gedaan. Ik vond het project heel 
leuk. In plaats van een week in de klas zitten 
ben je actief bezig.  

Het leukste was lekker buiten zijn om het 

project te doen. De laatste dag hebben we ’s 
avonds een presentatie houden voor al onze 
ouders over een onderwerp dat met het 

project buiten: “Wie is hier de baas?” te 
maken had. Mijn vrienden en ik hadden het 
onderwerp rietsnijden. 

 

Dit jaar hebben wij het Naardermeerproject 
gehad en allerlei leuke dingen gedaan op en 
rond het Naardermeer, zoals leuke proefjes. 
Bij de proefjes ga je van verschillende plekken 
in het Naardermeer het water onderzoeken. 
Naast het Naardermeer staat een molen die in 
de winter het water afvoert en daar zijn we 

ook heen geweest.  

Henry, G1b 

                      

 

Huiswerk:	

In	het	begin	van	het	jaar	valt	het	huiswerk	
nog	wel	mee,	maar	elke	periode	wordt	het	
steeds	iets	meer.	Dat	laat	je	wel	goed	
wennen,	vind	ik.	Vooral	voor	Latijn	krijg	je	
veel	huiswerk,	voor	elke	les	moet	je	wel	
weer	iets	leren	of	maken.	Maar	het	is	ook	
wel	weer	handig	om	alvast	te	leren,	want	
dan	hoef	je	niet	zo	veel	meer	voor	de	
toetsen	te	leren	omdat	het	dan	al	in	je	hoofd	
zit.	Bijna	elke	week	heb	je	wel	een	toets.	Een	
SO	(schriftelijke	overhoring	van	het	
huiswerk)	telt	in	het	begin	iets	van	één	of	
twee	keer	mee	en	een	repetitie	wel	drie	of	
vier	keer.		

Maar	helemaal	aan	het	eind	van	het	jaar	
kunnen	de	repetities	zwaarder	meetellen.		
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In	één	week	mogen	maar	drie	repetities	
opgegeven	worden;	ook	mag	er	maar	één	
repetitie	per	dag	opgegeven	worden.	Maar	
SO’s	mogen	wat	vaker	opgegeven	worden.		

	

De	toetsweek:	

De	toetsweek	is	natuurlijk	niet	echt	leuk!	
Het	enige	wat	wel	chill	is,	is	dat		je	heel	
vroeg	uit	bent,	zo	rond	10.00	uur	of	11.00	
uur.	Maar	de	vrije	tijd	gebruik	je	om	weer	te	
leren	voor	de	toets	van	de	volgende	dag.	
Natuurlijk	krijg	je	van	je	mentrix	of	je	
mentor	ook	een	schema	wat	je	in	kunt	
vullen	waardoor	je	je	toetsen	beter	kan	
plannen.	Zo	heb	je	meer	tijd	om	te	rusten	de	
dag	voor	de	volgende	toets.	

	 	 	 	 Steffie,	G1	

 

Beste bruggers, 

Het begin op school was wel een beetje eng 
want je weet niet wat je moet verwachten. 
Maar het was niet alleen eng, het was ook 
heel erg leuk want je leert allemaal nieuwe 
kinderen kennen.  

Het begin van de  middelbare school is ook 
wel vermoeiend, want je huiswerk wordt in 
een keer wel heel veel. Zoals gezegd: ik had 
het in het begin wel zwaar want opeens heb je 
in plaats van één toets er wel drie in een 
week. Maar gelukkig went alles snel! Nu ik wat 
langer op het Willem zit went al het huiswerk 
en wordt het naar mijn gevoel allemaal wat 
minder. Ook vind ik onze klas nog steeds heel 
leuk we worden steeds meer één.  

In de eerste periode heb je als klas je eigen 
lokaal en vanaf  de tweede periode ga je bij 
een leswissel door de school lopen. Toen ik 
zelf in de eerste zat vond ik dat een beetje 
eng, maar dat is het niet. Je loopt met 
meerdere mensen en je komt altijd op tijd. 

Dus maak je daar maar geen zorgen over.
    

De lessen op het Willem duren 60 minuten; op 
sommige scholen is het korter. Maar in onze 
lessen heb je meestal al een deel van je 
huiswerk af en dit is heel handig, want als je 
het dan niet snapt kan je nog om uitleg 
vragen. Verder heb je heel veel nieuwe vakken 
en soms lijkt het niet leuk maar als je gewoon 
goed  oplet valt het allemaal mee en snap je 
het best. Frans is voor mij een heel leuk vak 
omdat het helemaal nieuw is en ik vind de 
uitspraak heel leuk.  

 

Groetjes van Valerie - Br1a 

EN HEEL VEEL PLEZIER VOLGEND JAAR  

 

 

 

  

 

 

  

Favoriete vak, 
favoriete leraar 
en huiswerk! 

 

Mijn favoriete vak is gym, de helft van 
het jaar is het binnen de andere helft 
van het jaar is het buiten. 

Als je binnen gymt doe je dingen die je 
(waarschijnlijk) op de basisschool ook 
al hebt gedaan. Zoals touwklimmen, 
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basketbal, volleybal, trefbal, 
zaalhockey etc.  

Daarmee begin je in het jaar, dat 
vond ik zelf al super leuk, maar toen 
we buiten gingen gymmen was het 
echt perfect! Lekker in het zonnetje 
honkballen, hockeyen, voetballen, 
verspringen etc. Ik houd zelf heel erg 
van sport vandaar dat ik gym zo leuk 
vind. Het maakt niet uit als je slecht in 
sport bent want de leraar zorgt dat 
iedereen het leuk heeft en dat niet alle 
goeden in één team zitten. 

 

Daarmee kom ik ook meteen op de 
favoriete leraar dat is namelijk mijn 
gymleraar: Evert-Jan Hop, oftewel 
meneer Hop. Hij is super aardig en als 
je ergens niet goed in bent, neemt hij 
je even apart en dan leert hij het zodat 
jij ook mee kan doen. Hij is zelf ook 
super goed in sport, hij kan alles heel 
goed voordoen. Hij geeft je natuurlijk 
soms ook cijfers en het gaat er dan 
niet om hoe goed je het doet maar 
hoe goed je het probeert. Altijd als je 
zegt ‘’ik kan het niet!’’ Verbetert hij je 
en zegt dat je het nog niet kan. Je kan 
dus een 10 krijgen als je het nog niet 
goed kan, maar het wel heel goed 
probeert en je best doet! Natuurlijk krijg 
je ook een goed cijfer als je heel goed 
kan sporten! 

 

En ten slotte het huiswerk: 

In het begin is het huiswerk opeens 
heel veel. Het is dan belangrijk dat je 
alles goed plant. Deze dag doe ik 
eerst dit daarna dat en dan dat. Ook 
moet je pauzes inlassen. Maar 

uiteindelijk valt het huiswerk heel erg 
mee.  

Dan weet je ook aan welk huiswerk je 
veel tijd moet besteden en aan welk 
niet. Woordjes leren is ook heel 
belangrijk want die woordjes moet je in 
alle toetsen ook kennen. Dan is het 
handig als je al een paar woordjes 
kent. Voor de woordjes hebben we 
een heel handig programma op 
internet: www.wrts.nl Je kan daar op 
allerlei manieren woordjes oefenen en 
zo leer je het heel erg goed. Je zult 
zien dat hoe verder je in het jaar komt 
hoe minder moeite je het huiswerk 
doet. Huiswerk maken valt best mee 
als je het bijv.  samen met een 
vriendin/vriend doet. Je maakt dan lol 
en je kan dit met huiswerk 
combineren, dus dan ben je sneller 
klaar.  

Isa, G1b 

Hey! Wij zijn Britt en Annelies en wij zitten 
in Br1d. We gaan jullie wat vertellen over 
de Kleine Avond. 

Ik ben Annelies. Ik ga vertellen hoe het 
was om mee te spelen in de Kleine Avond. 
De auditie was heel spannend. Je moest 
in je eentje in een microfoon zingen, voor 
een paar mensen en je moest een stukje 
toneel spelen. Gelukkig ging het goed en 
kwam ik erin!  



 33 

We gingen twee keer per week oefenen 
en de voorstelling ging super! We waren 
allemaal heel zenuwachtig, maar we 
hadden er wel zin in! 

 

Hoi, ik ben Britt. Ik ga jullie wat vertellen 
hoe het was om naar de Kleine Avond te 
kijken. We moesten in de theaterzaal zijn 
want daar zijn alle voorstellingen. Het 
toneelstuk ging over ‘Hoe overleef ik 
mezelf?’. Ik vond het heel erg leuk om 
naar de kijken! Vooral de dansjes! Na het 
toneelstuk was er een feest als afsluiting. 

Wij wensen jullie een super leuk jaar op 
het Willem! 

 

Groetjes Britt en Annelies – Br1d 

 

Het brugklasjaar 

Iedereen zegt dat de overgang naar de 
middelbare heel groot is, maar dat valt wel 
mee.  

Je begint je jaar met de Willem I-dagen waarin 
je je klas goed leert kennen met een optreden 
met je klas, waarmee je ook een beker kan 
winnen en je gaat zwemmen. Het is superleuk! 
Op vrijdag heb je je eerste echte schooldag en 
daarna heb je alweer weekend. Je krijgt meer 
huiswerk en meer toetsen, maar daar wen je 
wel aan. De week na de Willem I is het rustig,  
je  leert dan al je docenten kennen. 

 

De rest van het jaar heb je voor vakanties 
sportdagen, of je hebt andere leuke dingen. 
Tussendoor heb je het Naardermeerproject 
waarbij je naar het Naardermeer gaat, gaat 
zwemmen en vissen vangen. 

Ook heb je soms eerste uur vrij en dat is heel 
erg relaxed want dan hoef je pas om 9:50 op 
school te zijn. Je hebt in periode 2  en periode 
4 Talentklassen Je zit dan met allerlei 
brugklassen door elkaar en kan heel veel 
verschillende leuke onderdelen kiezen. Van 
klimmen tot kickbocksen en van film maken 
tot toneelspelen.  

Aan het eind van het jaar heb ga je naar Walibi 
met school, ook dat wordt heel erg leuk. Ik 
wens je een leuk jaar op het Willem de Zwijger 
College. Veel plezier op het Willem!  

Christiaan Meertens G1c 

 

Bij Het project; wie is hier de baas? ga je op 
de fiets naar het Naardermeer.  

Het is 20 minuutjes fietsen en dan is het al 
gezellig.  We gingen allemaal liedjes zingen en 
de 20 minuten vlogen om. Je bent drie dagen 
rond en op het Naardermeer en de 
Zuiderheide en je doet allemaal leuken dingen 
zoals: op een bootje het meer op, een 
aardrijkskundige wandeling, 
handvaardigheidsopdracht Je gaat ook naar 
een molen en naar waterdiertjes vissen. Ten 
slotte ga je ook een tekenopdracht doen. En 
dit is allemaal verdeeld in drie dagen!  Ik vond 
de molen en het waterdiertjes-vissen heel 
leuk ! Je gaat ook molen de Onrust in. Deze 
molen bestaat al heel lang en dat is te zien. 
Alles wat je ziet is van hout en spijkers. De 
molen werk zonder elektriciteit! (De lampen 
natuurlijk wel, maar dat is niet echt onderdeel 
van de molen.) Als je boven bent wordt de 
molen aangezet en zie je al die houten 
tandwielen in werking!  

Het is echt super indrukwekkend als je 
bedenkt dat deze molen ongeveer 300 jaar 
geleden gebouwd is!  
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Als je klaar bent in de molen ga je vissen in het 
meer, je krijgt een kaart met allemaal diertjes 
erop. Je vangt en bestudeert de waterdiertjes. 
Ik had zelfs een vis gevangen! Hij was best 
groot en het was echt leuk om te zien hoe die 
vis zich voortbeweegt. Als je uitgevist bent ga 
je weer terug naar school. Met de 
handvaardigheidsopdracht deden wij 
‘Landart’; je gaat met dingen uit de natuur een 
kunstwerk in de natuur maken, wat je daarna 
weer opruimt!  

 

Het is leuk, zwaar en moeilijk, maar je 
resultaat is echt mooi! Ik had met mijn groepje 
een brug van bamboe gemaakt over een 
slootje!  

Ik heb er overheen gelopen en kwam aan de 
overkant zonder nat te worden!  

Ik hoop dat je genoeg informatie over het 
Naardermeerproject hebt gekregen en je een 
leuke tijd op het Willem gaat beleven. Veel 
plezier met de Willem I en met alle andere 
dingen die je gaat doen!   
            Groetjes, Friso - Br1a 

 

 

KLEINE AVOND 

De kleine avond is een musical waar de 1e en 
2e klassen aan mee mogen doen. Je kan 
auditie doen voor: zang, toneel en dans. Maar 
een show is natuurlijk niet compleet zonder 
decor. Je kan je dus ook inschrijven voor de 
decorploeg. Als je door de auditie komt moet 
je veel repeteren, dat vraagt veel tijd.  

En als je word uitgekozen voor de decorploeg 
raak je veel middagen kwijt aan het decor 
bouwen. Maar dat alles niet voor niets. Want 
uiteindelijk zet je met z’n allen een 
spetterende show neer! 

 

Om naar een nieuwe school te gaan is lastig 
en vooral als je ver weg woont en niemand 
kent. Toch kan het nog steeds heel leuk 
worden. Er zijn meerdere mensen die ook 
niemand kennen, dus maak je snel weer 
vrienden en je mentor en je maatjes helpen je 
hier ook mee. Ook heb je leuke activiteiten 
waarin je snel vrienden maakt.  

Het leukste van het jaar vind ik wel het 
klassenuitje. Je gaat dan met de hele klas iets 
super leuks doen. Bijvoorbeeld picknicken of 
naar een pretpark. Het enige dat niet echt 
leuk is, is dat je best veel moet leren en 
huiswerk maken, maar dat lukt uiteindelijk 
wel. En nog een laatst tip: Heb plezier! Je zit 
niet alleen op school om te leren maar ook om 
met vrienden rond te hangen. 

 

Sean– G1a 

 

Aan het begin is het wel wennen op de 
middelbare school, je hebt best veel 
huiswerk en denkt dat je het niet af kunt 
krijgen. Maar het valt best mee! Gelukkig 
kan je altijd op Magister nakijken wat je 
huiswerk is en ook je lesrooster, je cijfers 
en alle e-mail adressen van je klasgenoten 
en leraren kun je daar vinden.  

 

Veel succes op het Willem,  

Siebren - G1a 

Toen ik aan de eerste echte schooldag op het 
Willem dacht vond ik dat super spannend. 
Waar moest ik heen? Wat moest ik 
meenemen? En wat ging je daar doen? 
Gelukkig krijg je dat allemaal te horen tijdens 
de Willem I, dus maak je geen zorgen!  
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Toen het eindelijk de eerste schooldag was 
verliep het allemaal super goed, alles werd 
goed aangegeven en je wist waar je moest 
zijn. De sfeer in mijn klas is heel gezellig, ik 
heb leuke klasgenoten en heb het erg naar 
mijn zin. Gelukkig zit ik met een paar oude 
vriendinnen in de klas, maar ik heb ook 
nieuwe vriendinnen gemaakt. Mijn 
vriendinnen en ik hebben elkaar opgeschreven 
bij het invullen van het aanmeldingsformulier. 
Dan kan de school weten bij wie jij graag in de 
klas wilt komen, natuurlijk kom je niet bij 
iedereen waarbij je in de klas zou willen 
komen. De school zorgt er wel voor dat je bij 
iemand die je hebt opgeschreven in de klas 
komt. 

Fenne– G1a 

 Het begin van het jaar vond ik leuk, 
maar ook spannend omdat je de oudste van 
de basisschool bent en op de middelbare 
school weer de jongste. Je went snel aan de 
school. Je moet gewoon rustig zijn en genieten 
dat je op de middelbare zit. 

De sfeer in onze klas is super goed, omdat wij 
als klas met zijn allen aardig zijn voor elkaar. 
Als je een goede sfeer in de klas hebt , vind je 
het meteen leuker op school. Samen hebben 
wij afspraken gemaakt zoals bijvoorbeeld niet 
pesten en aardig zijn voor iedereen.  

De lessen zijn moeilijker dan op de 
basisschool, maar je mag wel meer zelf doen 
en je hebt meer vrijheid. Alle docenten op de 
school zijn aardig, maar soms ook streng. Het 
te gekste vak is informatiekunde. Hierbij ga je 
op de computer typen, zelf programmaren en 
allerlei computer en ICT-onderdelen doen.  

Het vervelendste moment was toen ik 
een keer drie onvoldoendes haalde in een 
week. Je moet dan gewoon net iets harder 
leren dan je doet en als je dan weer goede 
cijfers haalt, word je weer blij. Wees nooit 
verdrietig als je een onvoldoende haalt, 

probeer hem dan gewoon met je volgende 
toets op te halen! 

Let op wees altijd beleefd tegen de 
docent. Probeer altijd voor toetsen goed te 
leren en overal je best voor te doen. Blijf altijd 
blij, gelukkig en zeker van jezelf! 

 

Groeten Jan– G1a 

 

Beste aanstaande bruggers, 

 

Het is heel gezellig in de klas en de sfeer is 
goed. Ook in de pauzes is het heel leuk, want 
dan is iedereen bij elkaar. Dan ben je niet 
alleen met jouw eigen klas, maar ook met de 
andere klassen. 

De lessen zijn leuk omdat je steeds iets anders 
hebt. Je wisselt veel af en leert veel nieuwe 
dingen. Frans heb je waarschijnlijk weinig of 
niet gehad en op de middelbare school krijg je 
dat wel.  

Bij Frans leerde ik in een korte tijd heel veel. 
Je leert nieuwe talen en wiskunde is anders. 
Het huiswerk is wel veel meer. Elke dag moet 
je er wat tijd voor overhouden. Je moet leren 
plannen zodat je niet alles uitstelt tot het 
laatste moment.  

 

In het begin is dat wel moeilijk maar 
uiteindelijk, als je eenmaal weet hoe jij dat het 
beste kunt doen, komt het helemaal goed en 
heb jij gewoon jouw huiswerk af. 

Op t’ Willem zijn er ook talentklassen, het zijn 
klassen waar je kunt doen wat jij leuk vindt. Je 
kunt kiezen uit onderdelen uit de  kunst, sport 
en de wereld van wetenschap: science. Bij 
sport ga je sporten, maar niet gewone sporten 
die je wel vaker doet.  
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Je kunt kiezen wat voor sport jij wilt doen. Bij 
kunst kun je bijvoorbeeld toneelspelen of 
tekenen. Bij science ga je dingen doen die met 
wetenschap, natuur- en scheikunde te maken 
hebben. Maar hoe weet jij wat je wilt doen als 
je nog nooit iets hebt geprobeerd? In het 
begin ga je uittesten wat jij leuk vindt door 
van alles wat te doen. Je  gaat bijvoorbeeld 
schaatsen (sport), olieverven (kunst) en je 
DNA isoleren (science).  

Als tip wil ik zeggen dat je gewoon goed je 
huiswerk moet blijven maken en goed je best 
moet blijven doen. En als het in het begin niet 
helemaal goed gaat, is dat niet heel erg want 
dan weet je dus dat je het voortaan anders 
moet doen. In het begin is het vooral leren van 
jezelf. 

 

Annemijn - G1a 

Wat leuk dat je voor het Willem hebt 
gekozen! Ik kan je verzekeren dat het een 
goede keus is. Ik ga je wat vertellen over 
alle  leuke  dingen van  t’ Willem. 

Zelf vond ik de Willem I-dagen heel leuk,  je 
gaat de eerste week de school verkennen, 
je gaat een keer zwemmen, je gaat wat 
leuks doen met je maatjes en nog veel 
meer! 

In de 1ste en 4de perioden heb je buiten 
gym op HCAW. Dan heb je 2 uur achter 
elkaar gym. Maar als het te koud is of het 
regent heel hard, dan ga je naar binnen 
(ook in de 2de en 3de periode), maar dat is 
dan 2x in de week 1 uur. 

Je hebt in de eerste periode ook een vast 
lokaal waar je altijd les hebt. Dat vond ik 
heel fijn omdat je dan niet verdwaalt omdat 
je maar naar één lokaal hoeft en je leert ook 
gelijk de school kennen waardoor je in de 
tweede periode niet verdwaalt. 

Maar ook heel leuk is natuurlijk dat je aan 
het einde van het schooljaar naar Walibi 
gaat. Veel plezier op het Willem! 

 

Valerie - G1b 

 

 

Tips & Tricks 

Ik ben Ciel en ik ga je vertellen hoe (leuk) de 
eerste is! 

De lessen zijn wel heel anders dan op de 
basisschool. In de eerste periode (dat zijn de 
eerste 10 weken) heb je een vaste opstelling in 
de klas naast wie je zit en je hebt een vast 
lokaal. Als die periode voorbij is mag je zelf 
weten naast wie je zit. Ook moet je steeds van 
lokaal naar lokaal lopen. 

 

Hier geef ik je nog wat tips. Altijd handig als je 
nieuw bent! 

1. Trek je niks aan van andere 
cijfers in de klas. Het gaat erom wat voor 
jou goed is! 
2. Praat niet te veel in de les. Anders 
moet je nablijven om 1 uur te vegen. 
3. Blijf jezelf. Als anderen iets 
willen doen waar jij je niet fijn bij voelt, 
moet je het zeker niet doen! 
 
 
 
 
   Groetjes Ciel, G1a 
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Ik ben Tessa, zit in G1 en ga je vertellen 
waarom het Willem zo’n  superleuke school is!  

Aan het begin van het jaar zijn de drie Willem I-
dagen. De eerste dag maak je kennis met je klas 
en met de school door middel van een speurtocht 
en spelletjes. De tweede  dag bereid je een 
dansje of een toneelstukje voor met de maatjes 
en deze voer je in de avond op. Die dag ga je ook 
nog  zwemmen met alle brugklassen. Als de 
avond begint gaan alle brugklassen de stukjes die 
zij hebben voorbereid opvoeren om te strijden 
voor de Willemwisselbokaal. De WWB is de 
beker met eeuwige roem. Als je die wint is jouw 
klas de beste klas! Mijn klas heft de bokaal dit 
jaar gewonnen! Dus veel succes! J In de avond is 
er een feest!! De derde dag is er sportdag, dan 
strijd je tegen de andere brugklassen! 
Aan het begin was het heel anders dan op de 
basisschool. Bijvoorbeeld dat je bij elke les 
andere leraren krijgt of niet meer voetbalt in de 
pauzes of meer huiswerk hebt. Maar daar wen je 
snel aan.! 
Nu ben ik al helemaal gewend aan het Willem. Ik 
heb hier echt een top tijd en ik weet zeker dat 
jullie dat ook krijgen! 
Heel veel plezier volgend jaar op het Willem! 
              Groetjes, Tessa G1 

 

Lieve Bruggers, 

 

De Willem l-dagen zijn je eerste dagen 
op school. In het begin was het best 
spannend want je gaat voor de 
tweede keer je klas ontmoeten. Maar 
het was heel erg gezellig en leuk. De 
eerste dag ga je elkaar leren kennen 
door allemaal spelletjes te doen en je 
gaat een speurtocht door de school 
doen om de school te leren kennen. 
Ook ga je een act maken met je klas 
voor de bonte avond. Je kan met de 

bonte avond de Willemwisselbokaal 
winnen met je klas.  

 

De tweede dag ga je onder meer 
zwemmen in de Zandzee. Dat is super 
leuk! Je gaat zwemmen met alle 
klassen en de mentoren en je 
brugklasmaatjes. Na het zwemmen ga 
je weer terug naar school. Als je op 

school terug komt ga je nog even 
oefenen voor je act. Dan ga je op 
school eten. Na het eten ga je naar de 
theatherzaal en ga je jou act 
opvoeren.  

Na dat alle acts zijn opgevoerd is je 
eerste schoolfeest!  

        

Liefs van Emma en Meike (Br1) 
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De derde en de laatste dag is er een 
sportdag. Die is super leuk. Je klas 
wordt in tweeën verdeeld.  

Er gaat dan met elke groep een 
maatje mee. Je gaat dan tegen 
andere klassen een wedstrijd doen wie 
sneller is of beter. De Willem l-dagen 
zijn dus super leuk en heel erg gezellig! 

 

Techniek 
Techniek is een heel leuk vak, het is een 
creatief vak, maar ook weer best 
moeilijk. Ook in de les moet je 
opdrachten maken over materiaal en 
elektriciteit. In de toetsweek krijg je ook 
een techniek toets. Het is best lastig, 
maar met goed leren lukt het iedereen 
een dikke voldoende te halen! Aan het 
begin van het jaar maak je met hout 
een pennenstandaard. Er is maar één 
techniek docent: Bram. Hij maakt heel 
veel grapjes. Hij is heel aardig en een 
beetje kaal. Maar dat maakt niet uit. 
Techniek is een van de leukste vakken!  

         Groetjes Evelien en Floor, Br1a 

 

Tekenen 

Wij zijn Sophie en Isa en we gaan wat 
vertellen over het vak tekenen op het 
Willem de Zwijger. 

Teken is een vak waarbij je vrij in het 
lokaal kan lopen en eigenlijk je eigen 
gang kan gaan. In elke periode van het 
schooljaar (dat zijn er 4) krijg je een 
nieuwe grote opdracht. In het begin 
van het schooljaar zijn we begonnen 
met het tekenen van een cartoon. Dit 
moesten we maken met Oost-Indische 
inkt gemengd met water. Daardoor 
kon je lichte en donkere inkt gebruiken 
in je tekening. 

In periode 2 gingen we een Vanitas 
stilleven maken (dat houdt in: levenloze 
voorwerpen natekenen en 
inschilderen) je mocht hierbij zelf ook 
voorwerpen meenemen. In groepjes 
van 4  gingen we eerst een compositie 
(voorstelling) maken met de 
voorwerpen, daarna natekenen en 
inschilderen met verf. Je kreeg geen 
potjes kant en klare verf maar moest 
alle kleuren zelf mengen. 
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In de 3e periode hadden we een 
project. In dat project moesten we met 
tekenen een buitenlandschap 
natekenen rond het Naardermeer.  Dit 
moest je doen met de zoeker die je had 
gemaakt in de les (een vierkant 
uitgesneden kartonnetje waardoor je 
een goed landschap kon uitkiezen), je 
potloden; harde en zachte potloden 
en je gebruikte schaduwwerking. 

De 4e periode is de periode van de 
‘knappe koppen’ zoals onze docent 
het noemt.  

 

Deze opdracht houdt in dat je een 
zelfportret moet maken of met een 
groepje een groot zelfportret (ieder 
maakt een deel van het gezicht in het 

groot) ook deze opdracht moet je 
alleen met potlood en schaduw-
werkingen maken. 

Het maakt niet uit of je wel of niet goed 
kan tekenen, je leert het vanzelf en alles 
gaat steeds stapje voor stapje beter. 
Zelfs de tekeningen van de kinderen 
die niet zo kunnen tekenen komen 
uiteindelijk op de muur te hangen! 

Veel succes op deze leuke school,  

 

Liefs, Sophie en Isa uit Br1a 

 

 

Studieles 

 

Wat houdt het vak in?  

Het vak studieles houdt in dat je met je 
mentor, in ons geval Eva, kunt gaan 
praten over eventuele problemen in de 
klas. Als jij je niet prettig voelt in de klas, 
kun je daar met je mentor samen over 
praten.  

Het fijne is dat je met je hele klas over 
dagelijkse schooldingen praat. Iedereen 
zegt wat hij of zij vindt, bijvoorbeeld van 
een leraar. Ook leer je hoe je het beste je 
schoolwerk kunt leren en maken. Leuk en 
best wel nuttig dus! 

 

Wat is het verschil met de basisschool?  

Dit vak heb je eigenlijk niet op de 
basisschool. Het is er om je te helpen met 
heel veel verschillende nieuwe dingen. 

De school is veel en veel groter. Je hebt 
tien keer zo veel klaslokalen en 
verschillende leraren of leraressen. Je 
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hebt ook veel meer vakken, waaronder 
studieles. Je moet ook veel zelfstandiger 
werken.  Er wordt ook meer van je 
verwacht. In de studieles wordt hier veel 
aandacht aan besteed. 

 

Floor en Babette, Br

 

 

 


