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VOORWOORD
Deze krater lijkt een beetje op het nieuwe regeerakkoord: het duur-
de even maar dan heb je ook wat. Alhoewel, hopelijk wordt deze 
beter ontvangen. Je hebt hem nu eindelijk in handen: de nieuwe 
jaargang van de krater! Door corona en alle online lessen is het er 
niet van gekomen een nieuwe krant te realiseren, maar er lagen 
genoeg plannen op tafel, dus genoeg inspiratie om het weer op 
te pakken. Ook is er een hele nieuwe redactie, omdat zowat alle 
oude redactieleden van school zijn. Ik ben heel blij met de mensen 
die hebben geholpen deze editie tot stand te brengen. Het was in 
het begin wel zoeken hoe en wat, maar het is ons gelukt. Nu zal 
de volgende krater vast wat sneller uitkomen. Hier is ‘ie dan, de 
enige echte kersteditie! We hebben gekozen voor een vrolijk en 
luchtig onderwerp, om iedereen weer wat moed en motivatie te 
geven! In deze krater kun je interviews lezen, kerstfashion raten, 
een quiz doen, je toekomst lezen in de sterren en we gaan zelfs 
een mocktail maken met mevrouw Noldus! Daarnaast wil ik je eraan 
herinneren om zeker alle socials te checken, die van onze school en 
de docenten, maar volg ook @kraterstgs op instagram! Nog meer 
leuk nieuws: vanaf dit jaar kun je ons ook volgen op spotify en de 
kerstgs lijst beluisteren, enorme aanrader! Als laatst wil ik jullie een 
fijne kerst wensen. Probeer er ondanks alle maatregelen een mooi 
feest van te maken!  
Groetjes namens de redactie, 
Brecht van der Meer

Het enige fijne aan deze hele pandemie is dat mensen wel 
weer Griekse letters leren, jeeej
- mevrouw Kuipers
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KOKEN met  KATTY

Wij hebben samen met mevrouw Noldus mistletoe 
mocktails gemaakt! Dit zijn super lekkere mocktails 
die lekker zijn in de zomer en in de winter, en ze zijn 

ook superleuk en makkelijk voor bij het kerstdiner!

ingrediënten (voor 4 personen): 
• 1 limoen
• 2 snackkomkommers
• 60 ml vlierbloesemsiroop
• 600 ml sprite
• 4 steranijsjes
• 2 takjes verse munt
benodigdheden:
• 4 cocktailglazen of wijnglazen 
• kaasschaaf

Hoe lang werkt u al op het Stedelijk Gymnasium?
Sinds 2010

Waarom bent u docent geworden?
Toen ik jonger was besefte ik dat ik werken met kinde-

ren heel erg leuk vond. Ik was in mijn familie ook het 
oudste kleinkind van mijn oma, dus ik had heel 

veel kleinere neefjes en nichtjes. Ik speelde 
heel veel met hen en gaf hun vaak bijles. En 

daar kreeg ik heel veel voldoening aan, 
zo ben ik er ook achter gekomen dat 

ik werken met kinderen heel leuk 
vind.
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bereiding:
Verdeel de vlierbloesemsiroop over de 4 glazen. Snijd daarna de 
limoen door de helft, leg één helft aan de kant (je moet deze later 
nog gebruiken!) en pers de andere helft, verdeel dit daarna ook 
over de vier glazen. Dan kan je de sprite ook over de vier glazen 
verdelen. Schaaf met de kaasschaaf de komkommers in plakjes, 
snijd de eerste helft van de limoen in vier stukjes, stop deze twee 
ingrediënten in de glazen en doe het steranijs en de muntblaadjes 
er ook bij

Kookt u vaker?
Ja, ik kook meestal 3 tot 4 keer per week

En wat vind u het leukst om te koken?
Mijn man en mijn kind houden van kip, dus ik maak meestal 
kip voor ze. Zelf hou ik niet van kip, dus voor mezelf maak ik 
meestal en vegetarisch recept.

Bent u dan ook vegetariër?
Nee, ik eet wel vlees maar niet heel veel, maar 1 tot 2 keer per 
week

Hoe was u als tiener?
Ik was heel erg verlegen en heel lief, ik deed het goed op 
school

Brecht: “U was dus een hardwerkende leerling”
Noldus: “Ja, maar ik praatte wel erg veel tijdens de les”
Brecht: “Stond u dan ook elke les op het bord?”
Noldus: “ja, dat heb ik toen ook van die leraren geleerd, zij 
schreven ook de namen op het bord.”

Heb je je huiswerk niet gemaakt? Ben je aan het puberen? 
- mevrouw Noldus
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Drinken maar:
Nu kun je genieten van de frisse smaak van deze mocktails. Deze 
mocktails zijn erg handig voor het kerstdiner, want ze zijn makke-
lijk te maken, erg lekker en ook erg chique.

Met wie gaat u kerst vieren?
Met mijn man, met mijn zoon 
en met mijn schoonouders, die 
wonen in Limburg.

En hoe gaat u kerst vieren?
We zetten een houten kerst-
boom neer na Sinterklaas en 
Sebastiaan (zoon) gaat die dan 
versieren. Meestal gaan we bij 
mijn schoonouders uitgebreid 
eten. Dit jaar gaan we nergens 
heen, maar soms ga ik met de 
kerst naar mijn ouders in Iran. Ze 
vieren daar natuurlijk geen kerst, 

maar mijn ouders zetten wel een kerstboom neer voor Sebas-
tiaan. Die kerstboom heeft mijn vader zelf gemaakt.

Er wordt geen kerst gevierd in Iran, maar welke tradities 
zijn daar wel andere feestdagen?
Ja, in Iran vieren ze op 21 maart norooz, dat is het begin van 
de lente. En met kerst heb je een kerstboom, maar met nor-
ooz is het een traditie om een tafel te hebben vol met symbo-
len en lekkere dingen.

Sebastiaan: “er staan geen lekkere dingen zoals snoep”
Noldus: “nee, er staan vooral noten en andere gezonde din-
gen”

Jullie werken hard. Nu gaan jullie naar de hemel.
- mevrouw Noldus

NB BM
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QUOTES
Dat denk ik niet, ik hou niet van 
nadenken.
- mevrouw Noldus

Ik verkoop 
jullie allemaal 
op de slaven-
markt.
- meneer 
Mennema

Wat is Hanni-
bal toch een 
coole kikker. 
Een coole 
slang eerder.
- mevrouw 
Kuipers

Jullie denken vaak dat volwassenen 
geen respect voor jullie hebben, maar 
dat is niet zo. Ik heb respect voor jullie 
allemaal, behalve voor deze twee.
- mevrouw Crenshaw

Ben je wel met 
de les bezig? Of 
met spelletjes en 
tekeningetjes? Of 
met seks?
- mevrouw 
Dorussen

We gaan zwanger 
worden zie ik.
- meneer Petri

Vorige keer hadden ze ook 
al mijn lunch uit de koelkast 
opgegeten, maar ze wisten 
niet wie het had gedaan. 
Krijgt die arme Chihuahua 
zonder tanden weer de 
schuld?
- mevrouw Bleeker

(tegen leerling)
 Je bent grootste eikel die ik ooit heb 
gezien.
- mevrouw Smit

Is er ook iemand met een 
Y-chromosoom in staat 
antwoord te geven? Of je 
hebt Y-chromosomen, of 
je hebt hersenen.

- meneer Van Beuze-
kom
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INVULVERHAAL

Je rolt uit je bed, tot je grote schrik 

kom je er achter dat je ....... (leef-
tijd van je vader) minuten te laat bent voor 
school! Gehaast pak je de meest foute kerst-

trui uit je kast waar een ............ (tro-
pisch dier) op staat die de ........... (een 
soort dans) doet. Het eerste uur ga je toch 
niet meer redden, dus kan je iets rusti-

ger aan doen. Je hebt nog tijd om een bak-

je yoghurt met ........... (broodbeleg) 
naar binnen te werken. Je neemt wat geld 

mee om in de kantine een .......... (lie-
velingseten uit de kantine) te kopen in de 
lunchpauze en verder kan je altijd nog eten 

lenen van .......... (beste vriend of vrien-
din). Eenmaal op school heeft iedereen een 
kerstmuts op, inclusief .............. (de 
saaiste docent). .......... (je favorie-
te scheldwoord) denk je. Dat was ook zo, 
.............. (meest chaotische docent) had 
gezegd dat iedereen vandaag een kerstmuts op 

moest. Gelukkig delen ze gratis mutsen uit 

bij de balie, maar deze zitten wel vol met 

............... (kleine kriebelbeestjes). 
Nog krabbend aan je hoofd loop je naar het 
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lokaal van ............ (makkelijkste vak), 
je hoort van je klasgenoten dat .......... 

(docent die altijd te laat is) de les komt 
waarnemen. Natuurlijk is deze vandaag ook 

te laat, wel .... (getal onder de tien) mi-
nuten. De docent schrijft wat dingen op het 

bord en laat jullie aan het werk terwijl 

hij/zij zelf koffie gaat halen. ........... 

(rebel van de klas) verbindt gelijk zijn/
haar computer met het digibord en in een 

vingerknip galmen de tonen van ........... 

(leukste kerstliedje) door het lokaal. De 
docent komt niet meer opdagen en de rest 

van de les gaan jullie los op ............. 

(grote zomerhit), .......... (rocknummer) 
en .......... (klassiek nummer). De volgen-
de les is van ........... (leukste docent) 
die ............ (kerstlekkernij) uitdeelt. 
Uiteindelijk heb je er .... (leeftijd) op, 
wat iets te veel was. De volgende les gaat 

in een roes voorbij en dan ben je alweer 

uit. De dag begon .......... (negatief bij-
voeglijk naamwoord), maar het werd een van 
de ........... (positieve overtreffende 
trap) dag van je leven. Nu is het tijd voor 
een kerstvakantie vol met dennennaalden, 

oliebollen en .......... (vuurwerk soort)!

CV
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INTERVIEW
meneer Maas

Wat is uw favoriete kerstliedje?
Ik houd niet echt van kerstliedjes omdat ze elk jaar herhalen, 
maar als ik er 1 moet kiezen is mijn favoriete kerstliedje ‘Dri-
ving home for Christmas’.

Wat is uw favoriete kerstfilm?
Het is al een tijd geleden dat ik kerstfilms heb gekeken, maar 
‘Home Alone’ blijft toch wel mijn favoriet.

Wat is uw outfit voor kerst?
Mijn vriendin heeft een kersttrui gekocht die ik aan MOET. Er 
staan pinguïns op, daar hebben ik en m’n vriendin een beetje 
een obsessie mee.

Wat zijn uw kerstplannen?
Een uitgebreid kerstdiner. Wij vieren kerstavond, eerste kerst-
dag en tweede kerstdag. Deze dagen worden gevuld met 
een rijk diner.

Met wie viert u kerst?
Eén dag bij mijn ouders, één dag bij mijn oma, maar dit is 
het eerste jaar dat ze er niet meer is. De laatste dag bij mijn 
schoonfamilie.

Wat gaat u met kerst eten?
Mijn familie is best groot. Wij hebben vier gangen, want mijn 
gezin bestaat uit 3 zussen en ikzelf. Iedereen doet één gang. 
Eendenborst is vaak hetgeen dat ik bereid voor het diner.
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Staat de kerstboom al?
De kerstboom staat nog niet bij mij, maar bij mijn vriendin 
wel. We wonen nog niet samen, maar dat is wel ons plan.

Hoe ziet de kerstboom eruit?
Bij m’n vriendin, waar de boom al wel is opgetuigd, is de 
boom nep en kant en klaar gevuld.

Hoe heeft u vorig jaar kerst gevierd tijdens de lockdown?
Iets kleiner, maar wel hetzelfde idee.

Wat was uw droomberoep als kind?
Ik deed gewoon wat, ik heb pas interesse gehad in wiskunde 
in de 5de. Daarna ben ik geneeskunde gaan studeren, maar 
de hoeveelheid boeken die ik moest lezen was ongewenst. 
Daarom ben ik daarmee gestopt.

Wat is uw persoonlijkheid?
1. Met m’n vriendin ben ik heel erg klef.
2. Met vrienden en familieleden ben ik hartstikke serieus.

Waarom bent u op deze school gekomen?
Ik heb al op andere scholen gewerkt, maar VWO klikte het 
best. Hiervoor heb ik hiervoor op 6 andere scholen gewerkt. 
Ik ben al 6 jaar bezig als docent.

Hoe vind u het hier op school?
Ik vind het hier hartstikke leuk! Van alle scholen waar ik heb 
lesgegeven is dit de leukste. Vooral de leerlingen vind ik erg 
leuk. Ik ben niet zo heel sociaal, maar met de leerlingen hier 
kan ik wel goed praten. En ook mijn collega’s zijn erg aange-
naam.

Wat is uw lievelings dag van de week?
Vrijdag, dan zie ik mijn vriendin weer. Ze woont Den Haag en 
ik in Rotterdam-Zuid. In het weekend zien we elkaar ook.
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Wat zijn uw hobby’s?
Sport, ik heb 18 jaar op voetbal gezeten. Maar de senioren 
elftallen vind ik niet leuk. Die zijn veels te ruw en niet meer uit 
op een leuk, gezellig potje voetbal.
Ik fitness thuis met zo’n youtube filmpje. Ik stem die filmpjes 
af op wat ik op dat moment wil, maar ik heb ook een hele 
planning :0.
Ik houd van Pokémon, daar weet ik denk ik 3x zo veel meer 
van dan van wiskunde :).

Wat is uw geheime passie?
Pokémon, maar dat weet iedereen al.
Maar wat niet veel mensen weten is dat ik marathons loop. 
De marathon van Rotterdam is toch wel mijn favoriete.

Meneer Maas is geen meneer Maas zonder .... ?
Wiskunde en pokémon. Oh ja, en m’n vriendin natuurlijk. Het 
voordeel is dat m’n vriendin ook van pokémon houdt, nog 
meer dan ik!!

Welke pokémon, die u gevangen heeft, bent u het meest 
trots op?
Farfetch’d, dat is een eend met een prei. Zijn naam betekent 
vergezocht in het Engels. Hij was maar 1 dag in Nederland en 
m’n vriendin heeft hem weten te vangen. En het fijnste is nog 
dat ze hem ook voor mij gevangen heeft!

Ik ga het met een kubus uitleggen 
*kan kubus niet vinden* 
Als ik hier minecraft had had ik het kunnen uitleggen.
- meneer Maas

TBTS
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KERSTGS
------SPOTIFY PLAYLIST------
Luister naar de favoriete kerstLiedjes 

van docenten!

Zie je, mannen staan boven vrouwen. Shit, het is gesor-
teerd op alfabetische volgorde.
- meneer Petri

MB
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KERST FASHION
De glitterjurk
Deze jurk is altijd goed voor kerst, je bent niet 
overdressed, maar ook niet underdressed. De 
vorm van je lichaam komt er goed uit, en hij 
staat bij iedereen! Wel is er een kans dat ie-
mand met dezelfde jurk rondloopt als jij, want 
hij valt bij veel mensen in de smaak. Je moet 
hem ook niet te lang aan hebben want na een 
tijdje kunnen de glitters beginnen te jeuken.
comfort: 5,9     looks: 8,3     kerstsfeer: 7,0     conclusie: 7,1

Outje van de Zara
Dit pak is altijd handig voor als je op het laatste 
moment nog een onverwachts kerstdiner heb. 
Deze outfit zit fijn, ziet er goed uit en is zeker 
niet te duur! De outfit is dus erg fijn, maar 
niet heel spraakmakend, mensen zullen wel 
snel weer vergeten wat je aanhad, en dat wil 
je natuurlijk niet! Maar je kan er altijd nog fel 
roze schoenen onder aan doen, dan is de outfit 
onvergetelijk!
comfort: 8,0     looks: 6,8     kerstsfeer: 6,4     conclusie: 7,0

Black bananas trinna
Deze outfit is echt een no-go voor kerst, en 
eigenlijk ook voor alle andere gelegenheden. 
Maar voor kerst al helemaal! Je bent met deze 
outfit zo zwaar underdressed dat er een grote 
kans is dat je weggestuurd wordt van het 
kerstdiner. Wel moet ik toegeven dat dit beter 
zit dan een pak of een jurk. Maar nog steeds is 
deze outfit het niet waard om je kerst te laten 
verpesten.
comfort: 7,0 looks: 1,0 kerstsfeer: 1,0 conclusie: 3,0
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De Middeleeuwse jurk
Als je even terug in de tijd wil met kerst is 
deze jurk daar perfect voor. Iedereen zal ver-
blind zijn door je je stralende jurk en je zal een 
onvergetelijke indruk achter laten op iedereen! 
Door de bordeaux kleur van de jurk past die 
ook perfect bij kerst. Wel verschillen de me-
ningen over hoe fijn de jurk zit, en de jurk is 
tegenwoordig helaas erg moeilijk verkrijgbaar. 
Maar als je hem vindt zou ik hem zeker aan-
doen!
comfort: 5,0     looks: 9,3     kerstsfeer: 8,6     conclusie: 7,6

De Anne Pronk
Met deze outfit zijn alle ogen op jou gericht! 
Dit pak is alleen maar voor de echte fashion 
kenners. Je kan het overal aantrekken en je zal 
op iedereens gezicht een lach bezorgen. De 
bril maakt de outfit helemaal af. Het is natuur-
lijk ook altijd belangrijk dat de outfit fijn zit, en 
door de zachte stof van dit pak zit deze outfit 
super fijn! En wie wil nou niet dezelfde outfit 
aan hebben op kerst als Anne Pronk!

comfort: 9,3     looks: 9,8     kerstsfeer: 9     conclusie: 9,4

NB

Weet je hoe de reactiesnelheid ook enorm kunt verho-
gen? Door 5 vragen over te slaan
- meneer Van Beuzekom

Je kijkt me met die engelenogen aan en dan durf ik niets 
meer te zeggen
- mevrouw Bleeker
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INTERVIEW 
Martijn Nieuwenhuis 

Wie bent u?
Martijn Nieuwenhuis of meneer Nieuwenhuis, 30 jaar oud, 
wiskundedocent, woont in Den Haag.

Slechtste smoes die een leerling heeft gebruikt bij te laat ko-
men? 
‘’Ik ging patat eten’’.

Slechtste smoes die een leerling heeft gebruikt bij geen huis-
werk maken?
‘’Het was lekker weer’’.

Waarom bent u naar deze school gekomen?
Ik ben als stagiair gekomen en ben nog steeds in opleiding 
dus daarom ben ik gekomen, als ik klaar ben met mijn oplei-
ding zou ik wel hier willen blijven werken als docent.

Martijn is geen Martijn zonder?
Voetbal! Dit jaar ben ik 25 jaar lid van Graaf Willem II VAC in 
Wassenaar (een van de grootste voetbalclubs van regio Den 
Haag), waar ik nu alweer 12 jaar in de selectie speel. Daarnaast 
ben ik sinds dit jaar assistent trainer van het Vrouwen team 
(waar mijn vriendin de keeper van is) en help ik het wedstrijds-
ecretariaat met het plannen en verschuiven van de voetbal-
wedstrijden. Ik ben normaal gesproken - vanwege de maat-
regelen is dat nu wat minder helaas - ongeveer 5 dagen per 
week op de club aanwezig.

Op welke dagen werkt u?
Ik werk op de dinsdag dan geef ik alleen het 1e en het 2de uur 
les en ik werk op donderdag en dan geef ik het 4de uur en het 
kwt uur les.
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Wat vindt u leuk om te doen, maar weten niet veel mensen 
dat u dat leuk vind om te doen?
Ik houd ervan om gezelschapsspelen te doen (daar mag je mij 
voor wakker maken!) en daarnaast vind ik het leuk om wiskun-
dige raadsels en puzzels op te lossen.

Wat wou u worden voordat u ervoor koos om wiskunde do-
cent te worden?
Ik was iemand die heel lang niet wist wat ik wou worden tot-
dat ik de opleiding tot wiskundedocent ben gaan doen om 
gewoon te kijken of het wat voor me zou zijn en dat bleek een 
schot in de roos!
Ik heb wel getwijfeld of ik piloot of luchtverkeersleider wou 
worden maar daarvoor moet je wel een heel strenge selectie 
voor hebben gedaan.

Welk niveau heeft u gedaan en op welke school?
Ik deed het niveau VWO op Het Zandvlietcollege in Den Haag

Wie is u favoriete docent van de school?
Er zit geen docent op onze school die ik niet mag ze zijn al-
lemaal even aardig maar buiten school ken ik mevrouw Sta-
chorski dat is namelijk mijn tante en meneer Mennema dat is 
namelijk de oom van mijn vriendin zo ben ik hier ook beland.

Wat is uw lievelings feestdag?
Als kind vond ik Sinterklaas soort van mijn eigen feestje want 
dan was ik 1 dag later jarig maar nu denk ik toch wel Kerst, en 
al helemaal als het gesneeuwd heeft!

Als u nog 1 dag zou kunnen leven, wat zou u doen? 
Moeilijke vraag! Ik zou dan nog een laatste keer op winter-
sport gaan. Ik kijk daar altijd maanden naar uit, maar helaas 
heeft het afgelopen jaar niet door kunnen gaan.

SALA ET
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KERSTQUIZKERSTQUIZ
1. Wat vieren christenen op eerste kerstdag? 
A. Dat Jezus voor ons gekruisigd is
B. De terugkomst van Jezus Christus
C. De geboorte van Jezus Christus

2. Wat is de traditie als je samen met iemand anders onder 
een maretak staat tijdens kerst?
A. Jullie zijn voorbestemd voor elkaar.
B. Je mag elkaar zoenen.
C. Dat brengt ongeluk.

3. Waar komt de kerstman vandaan?
A. Hij is bedacht door frisdrankmerk Coca Cola, als symbool 
voor hun kerstreclames.
B. De Kerstman is een afgeleide van Sint Nicolaas.
C. Hij werd begin 1900 door de rijken bedacht om de armen 
iets extra’s te geven in december.

4. volgens het huidige kerstverhaal is jezus in een stal geboren. 
Wat zegt de bijbel daarover?
A Jezus werd geboren in de timmerwerkplaats van Jozef
B Dat Hij gewoon is geboren in een stal
C Er wordt niks in de bijbel gezegd over de geboorte van 
Jezus

5. hoeveel Wijzen uit het oosten kWamen volgens het bijbelver-
haal naar baby jezus kijken?
A  3
B  6 
C  5
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6. Wat is volgens spotify het meest gestreamde kerstlied? 
A Last Christmas van Wham!
B Driving Home for Christmas van Chris Rea
C All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey
D Do They Know It’s Christmas? van Band Aid
E It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas van Michael Bu-
ble

7. hoe heet de acteur die in de populaire kerstfilm home alone de rol 
van kevin vertolkt?
A Kieran Culkin
B Nick Cannon
C Corey Fieldman 
D Macaulay Culkin

8. in Welke oorlog legden de soldaten massaal de Wapens neer tijdens 
kerstmis om samen te eten en te drinken?
A De Tweede Wereldoorlog
B De Irakoorlog
C De Eerste Wereldoorlog
D De Tachtigjarige Oorlog

9. in Welk land Werd de eerste kerstkaart verstuurd? 
A Duitsland
B Italië
C Nederland
D Engeland
E De Verenigde Staten

10. hoe vaak hadden We sneeuW in nederland op eerste en tWeede 
kerstdag?
A 4x
B 8x 
C 12x 
D 16x
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Antwoorden: 1 C , 2 B , 3 B , 4 B , 5 A ,6 C ,7 D ,8 C , 9 E , 10 B

1-3 goed: 
Je weet nog niet zo veel van het Kerstfeest, 
maar het komt allemaal goed :). Je bent een 
elfje

3-6 goed: 
Je weet al best veel van het Kerstfeest! Jij bent 
Rudolph het Rendier

6 of meer goed: 
Jij weet alles van het Kerstfeest! Jij bent de 
Kerstman

  

Heb ik toestemming van u, tweekleurig monster, om het 
bord uit te vegen?
- meneer Van Beuzekom

Studenten zijn normaal gesproken geen olifanten...
- meneer Van Vugt

DYT
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K M E K E R S T K A T S

E E L S R S N O E P R T

R Y D T H U I S I C H A

S F E A R A I E N G E L

T A N S K E K I N D K T

M M N R U D O L F M A A

A I E S A A M A R I A G

N L N D E C E M B E R E

N I B D Z S H A P I S L

P E O Y E T D I N E R O

R O O D L E N C E W Y O

E A M R S R H U L S T F

december cadeaus kerstman kaars kerst
Rudolf Grinch thuis dennenboom ster
piek ezels diner engel familie
stal snoep hulst rood dak
slee geloof Maria kind tak

Antwoord:........................................................
Oplossing achterin (bij het colofon)

WOORDZOEKER

ES
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KERSTWEZENS
VAN DE TRADITIONELE TOT DE TERRORBEESTEN
De Kerstman
Deze kent iedereen. Hij woont op de noordpool en 
heeft daar een speelgoedfabriek. Hij is gebaseerd 
op Sinterklaas, zoals te zien in de naam Santa 
Claus. Coca Cola claimt het huidige uiterlijk aan 
hem te hebben gegeven, maar dat is niet waar. De 
kerstman wordt geholpen door elfjes en rendieren.

Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Het belangrijkste en bekendste rendier van de 
Kerstman.  Hij is de leider van de negen rendie-
ren die zijn slee trekken. Rudolph is geïntroduceerd 
door Robert L. May, 116 jaar later dan de andere 
acht. Hij loopt vooraan omdat zijn neus zo vel is 

dat de Kerstman hem als koplamp gebruikt.

Ded Moroz (Grootvadertje Vorst)
Is de Russische Kerstman. Hij is net als de Kerst-
man gebaseerd op Sinterklaas. Hij heeft een staf  
bij zich die alles wat hij aanraakt laat bevriezen. 
Hij heeft blauwe in plaats van rode kleren aan. Ded 
Moroz heeft een kleindochter die hem helpt, ge-
naamd Snegoerotsjka.

Jij bent zeker het epicentrum van gezelligheid!
- meneer Van Doorn
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KERSTWEZENS
VAN DE TRADITIONELE TOT DE TERRORBEESTEN

Julenisse
Scandinavische kabouters. Ze vervullen ongeveer 
de zelfde rol als de elfjes van de Kerstman. In Scan-
dinavië wordt voedsel in de kerstboom en voor de 
schoorsteenmantel gehangen als eten voor deze ka-
bouters. Er wordt ook pap gegeven.

La Befana
Zij is een heks uit de Italiaanse folklore. Ze ziet er 
gemeen uit, maar is eigenlijk een goede fee. Goede 
kinderen krijgen snoep en slechte kinderen steen-
kool. Ze vliegt rond op een bezemsteel, waarmee 
ze de vloer van het huis veegt als ze vertrekt. Er 
wordt voor haar een glas wijn en een schaal met 

voedsel neergezet. 

The Grinch
Dit kerstwezens kent iedereen ook wel, door de 
talloze films die zijn gemaakt. Hij is oorspronke-
lijk verzonnen door Dr. Seuss. Aan het begin is hij 
gemeen en probeert hij kerstmis te stelen van het 
dorpje waar hij dichtbij woont door alle kerstver-
sieringen weg te halen, maar daarna brngt hij ze 
toch weer allemaal terug.

Dat doe je goed! De rest is kut en bagger, maar dit doe 
je goed
- meneer Mennema
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Ghost of  Christmas Past
De eerste geest uit A Christmas Carol.  Hij leidt 
Scrooge lags de belangrijkste gebeurtenissen van 
zijn vroegere leven. Uiteindelijk dooft Scrooge hem 
uit met een kaarsensnuiter om terug te keren naar 
het heden.

DE GOEDE WEZENS

DE SLECHTE WEZENS

Ghost of  Christmas Present/Father Chrismas
Dit is de geest uit A Christmas Carol die Scrooge 
langs alle festiviteiten rondom Kerst in het heden  
leidde. Hij is vormgegeven naar Father Christmas, 
de Britse Kerstman. Hij reed op een geit en had een 
krans van hulst rond zijn hoofd.  Hij is vooral de per-
sonificatie van het kerstfeest in de zin van de diners 

en het eten etc, en niet zozeer van de cadeaus.

Ghost of  Christmas Future
Deze derde geest uit A Christmas Carol is ook ge-
lijk de transitie naar de slechte kerstwezens. Hij 
wijst Scrooge zijn toekomst als hij dood is en laat 
hem zijn grafsteen zien. Wat opmerkelijk is, dat de 
engste versie van deze geest in een Muppetfilm te 

zien is.
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Mari Lwyd
Een zombiepaard met zijn oorsprong in Wales. 
Het probeert soms huizen binnen te komen, en 
daaromheen in een traditie ontstaa om een paar-
denschedel op een stok te dragen en daarmee in 
een opocht op de deuren te kloppen van huizen 
langs de route.

Schiachperchten
Zij straft slechte mensen door het brengen van 
nachtmerries. Ook snijdt ze soms hun buik open 
en hakt ze op hen in met een ijzeren bijl. Er zijn 
soms optochten waarbij men met een masker van 
de Perchten door het dorp of  stad lopen om kwae 

geesten af  te schrikken.

Krampus
Is onstaan in de Alpenlanden, en is net als Zwarte 
Piet een hulpje van Sinterklaas/de Kerstman. Hij 
straft stoute kinderen met en roe en dreigt hen mee 
te nemen in zijn zak. Het wezen is ontworpen om 
kinderen schrik aan te jagen, dus daarom is het 
zo eng mogelijk gemaakt. Hij lijkt door de twee 
hoorns op de duivel.

Dus onthoud, babyvosjes, tering enge beesten.
- mevrouw Kuipers

Wil je even proberen stil te giechelen.
- meneer Poot

JK
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Aries (rAm)
21 mrt - 19 apr

Uren stilzitten tijdens het 
kerstdiner is niet voor jou 
weggelegd. Ook wil je lie-
ver je eigen plannen maken 
en niet aan verplichtingen 
vastzitten. In het begin heb 
je er dus helemaal geen zin 
in, maar wanneer je eenmaal 
bij je familie bent, vind je het 
toch wel erg gezellig. Maak 
je dus niet te druk en alles 

zal goed komen!

HOROSCOOP

TAurus (sTier)
20 apr - 20 mei

De feestdagen vind jij hét 
hoogtepunt van het jaar! 
Al ver van tevoren heb jij 
jouw kerstoutfit klaarlig-
gen en de dag zelf wordt 
perfect. Kerst staat voor 
jou helemaal in het teken 
van gezelligheid met fa-
milie en vrienden. Have 
fun! Eén tip: verheug je 
er niet té veel op, want 
dan kan de realiteit alleen 

maar tegenvallen.

Gemini (TweelinGen)
21 mei - 20 jun

Kerst vind jij best een leuke 
tijd, maar van jou hoeft het 
allemaal niet zo groots. Al 
die verplichtingen met de 
familie zie jij niet echt zit-
ten. Daarom vier jij kerst het 
liefst alleen met je gezin of 
een paar vrienden. Dat kan 
alleen niet altijd. Probeer 
je dus open te stellen voor 
andere ideeën en laat je ver-

rassen!

sAGiTTArius 
(booGschuTTer)
22 nov - 21 dec

Jij hebt altijd ontzettend 
veel zin in kerst en loopt 
nu al neuriënd over straat 
(kerstliedjes natuurlijk). Je 
vindt het prettig om in je 
vertrouwde omgeving te zijn 
en wilt het kerstfeest sowie-
so met je familie en vrienden 
vieren. Waar maakt je niet 
zoveel uit, zolang het maar 
met je dierbaren is. Wie 
weet wat kerst dit jaar voor 

jou in petto heeft!

scorpio (schorpioen)
23 okt - 21 nov

Jij bent vastberaden voor 
het eerst zelf het kerstdi-
ner te bereiden. Je staat op 
Eerste Kerstdag met veel 
passie in de keuken en het 
gaat je hoe dan ook lukken 
om die mousse au chocolat 
perfect te krijgen. Smullen! 
Jij vindt het belangrijk dat 
niemand alleen is met kerst-
mis, dus toen je hoorde dat 
jouw buurvrouw alleen zit 
met kerst heb je haar na-
tuurlijk ook uitgenodigd. 

Ga zo door!

librA (weeGschAAl)
23 sep - 12 okt

Kerstmis is voor jou een ro-
mantische gelegenheid om 
tijd te besteden met je lover. 
Op kerstavond ga je vaak 
nog wel even langs familie, 
wat erg gezellig is, maar 
de kerstdagen staan voor 
jou geheel in het teken van 
quality time met je partner. 
Kerst is voor jullie beiden dé 
tijd om even bij te tanken en 
samen tijd door te brengen. 
Heb een romantische kerst!

SB

DIT



27HOROSCOOP

SB

DIT

VirGo (mAAGd)
23 aug - 22 sep

Ondanks dat jij je niet laat 
meeslepen door emoties, 
vind ook jij kerst een heerlij-
ke tijd. Zowel de gezelligheid 
aan tafel als de uitgebreide 
maaltijden zijn voor jou een 
hoogtepunt. Je houdt van 
tradities en zorgt ervoor 
dat alles exact volgens plan 
loopt. De beste tip voor jou: 
laat alle onoplosbare pro-
blemen even lekker voor wat 

het is en heb plezier!

leo (leeuw)
23 jul - 22 aug

Voor jou is de kerstsfeer 
het allermooiste wat er 
bestaat. Al ver voor kerst 
verheug jij je op alle ge-
zelligheid en organiseer je 
het feest tot in de puntjes. 
Voor iedereen heb jij wel 
een cadeautje onder die 
boom klaar liggen. Aange-
zien je altijd aan anderen 
denkt is één ding heel be-
langrijk: vergeet ook jezelf 

niet te verwennen!

cAncer (kreefT)
21 jun - 22 jul

Tijdens de feestdagen rea-
liseer jij je weer hoeveel jij 
boft met zo’n geweldige fa-
milie en vriendengroep. Je 
kan tijdens deze dagen best 
een beetje sentimenteel 
worden en dat is helemaal 
oké. Dat is juist een mooie 
karaktereigenschap van je! 
Overspoel iedereen maar 
met liefde en heb een ge-

weldige kerst!

pisces (Vissen)
19 feb - 20 mrt

Jij kunt je niet voorstellen dat 
je kerst zou vieren zonder je 
dierbaren. Je vindt het fijn 
om iedereen weer te zien en 
kunt uren luisteren naar je 
familie. Je bent erg vrijgevig 
en vindt het super leuk om 
iedereen tijdens de feestda-
gen te verrassen met een ca-
deautje. Een cadeautje hier, 
een cadeautje daar, mensen 
zouden jou bijna vergelijken 
met de kerstman. Vergeet je 
ook niet iets leuks voor jezelf 

te kopen?

AquArius (wATermAn)
20 jan - 18 feb

Jij vindt het belangrijk om 
tijdens het kerstfeest stil 
te staan bij mensen die 
het minder goed hebben. 
Voorgaande jaren stond jij 
altijd bij het Glazen Huis 
en ook dit jaar heb jij al be-
dacht welke mensen jij een 
hart onder de riem wilt ste-
ken. Het feit dat je zo aan 
je medemens denkt be-
looft dat het ook voor jou 
een prachtige kerst gaat 

worden. Veel plezier!

cApricorn (sTeenbok)
22 dec - 19 jan

Jouw kerstfeest wordt echt 
fantastisch. Jij bent de leukste 
in huis en hebt ongetwijfeld al 
wat hilarische grappen achter 
de hand voor tijdens het di-
ner. Jij en je familie blijven dit 
jaar uren natafelen en maken 
er een gezellige avond van. 
Je houdt er ontzettend van 
om tijd te spenderen met je 
familie, maar in de avond ga 
je met je vrienden de stad in. 
Je bent altijd wel in voor een 
feestje! Geniet ervan, maar 

wel met mate!
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HOT 
OR

 

NOT

Antoon, Antoon, echte kerstbomen,echte kerstbomen,  bergen en bergen en 
meren,meren, Jordans,  Jordans, Mariah Carey,Mariah Carey,  Netflix,Netflix,  
de intratuin, de intratuin, eierkoeken,eierkoeken,  de krater!!!!!,de krater!!!!!,  
witte kerst,witte kerst,  pantoffels,pantoffels,  organisatiedag,organisatiedag,  
zuurstokken, zuurstokken, sporttassen, sporttassen, spotify wrapped, spotify wrapped, 
ringen,ringen, hoodies,  hoodies, kakkerzonnebrillen,kakkerzonnebrillen,  
Euroscoop, Euroscoop, haar verven,haar verven, de metro naar  de metro naar 
Maassluis, Maassluis, muziek luisteren met oortjes, muziek luisteren met oortjes, ou-ou-
dejaarsavond,dejaarsavond, lidwoorden, zelfspot,  lidwoorden, zelfspot, Fren-Fren-
kie de Jong,kie de Jong,  mevrouw Kuipers, mevrouw Kuipers, mand op je mand op je 
fietsfiets

Neppe kerstbomen, Neppe kerstbomen, waarnemers, waarnemers, fietsen in de fietsen in de 
regen, regen, het nablijfuurtje,het nablijfuurtje,  stropdassen stropdassen 
met vliegtuigen,met vliegtuigen,  gel,gel, persconferenties,  persconferenties, 
nieuwjaarsdag, nieuwjaarsdag, zaalhockey, influencers,zaalhockey, influencers,  zwar-zwar-
te sokken in witte schoenen, te sokken in witte schoenen, cloudwise, cloudwise, 
natuurkunde,natuurkunde,  chromebooks, chromebooks, online les, online les, 
de pauze voor mentoruur, de pauze voor mentoruur, het geluid van de het geluid van de 
stofzuigerstofzuiger

NB
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COLOFON
BM Brecht van der Meer klas 4 hoofdredacteur

NB Norah van der Berg klas 4 adjunct-hoofdredacteur

JK Jochem Kistemaker klas 4 eindredacteur/editor

SB Sterre de Bruijn klas 6 redacteur/astroloog

DIT Dila Topal klas 6 redacteur

DYT Dylan Thakoerdat klas 4 redacteur

DV Daan de Vries klas 4 redacteur/illustrator

MB Marloes Bestman klas 4 redacteur

ES Eva Soeteman klas 3 redacteur

TS Ties Stam klas 2 redacteur

TB Tycho Bronsveld klas 2 redacteur

LA Lara Alkatrany klas 2 redacteur

SA Sade Abdulsalami klas 2 redacteur

ET Efe Tezol klas 2 redacteur

CV Carlijn Verhoog klas 2 redacteur

Met dank aan:
Vania Hayder
Mark Mennema
Katty Noldus
Jasper Maas
Martijn Nieuwenhuis
Anne Pronk 
Roald Lazet

Oplossing woordzoeker: 
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
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KPATHP: De off iciële schoolkrant van het STGS

DV

STRIP


