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Diederik Samson in Spijkenisse

Donderdag 13 oktober mochten wij,
om 10:30 uur, een interview houden
met aankomend talent en oud Ring
van Putten leerling; Donna Jansen
(18 jaar). Een super meid met een
mooi verhaal die echt ergens voor
gaat. Al sinds haar geboorte heeft
ze een heup luxatie, dat betekent
dat haar heup kom en heup kop niet
goed gevormd zijn. Elk jaar komt er
wel meer pijn bij kijken. Studeren is
lastig, niet mentaal maar wel fysiek.

Het kost veel energie om naar
school te gaan, want het openbaar
vervoer is geen optie, daarnaast zijn
veel scholen niet
rolstoeltoegankelijk. Door het niet
aanwezig zijn op school door deze
nadelen kost het haar  veel studie
punten, waardoor ze haar studie om
advocaat te worden moest stoppen.
Toch na al deze nadelen was het
mogelijk om haar grootste passie
tennis

te spelen tot haar 12e, maar dit
veroorzaakte uiteindelijk te veel pijn
waardoor ze moest stoppen. Toen
vond ze een rolstoeltennis
verenging. Dit pakte na een maand
goed uit en tot op de dag van
vandaag is ze er volop mee bezig.
Ze staat op de 14e plek van de
nationale ranglijst en gaat mee
doen met het NK - lees verder in het
groene vak.

Stem Donna Jansen naar de
finale!
Help Donna Jansen naar de finale! 
Het ''sporttalent van het jaar'' komt
er weer aan. Ook Donna doet mee!
Stemmen op haar van 17 oktober
tot 1 november zal een enorme
hulp zijn. Hiermee kan zij geld
winnen wat haar enorm kan helpen
met het behalen van haar doelen.
Dit is hard nodig want er wordt
tegenwoordig niet veel gefinancierd
voor invalide sporters. Ook kan ze
hierdoor sponsors verkrijgen.
Stemmen kan elke dag opnieuw via
www.sporttalentvanhetjaar.nl alvast
bedankt, namens Donna Jansen en
de redactie van The Paper of Metis. Donna tijdens het trainen.

9 oktober 2016
PvdA voorman Diederik Samsom
komt naar Spijkenisse. Zaterdag 15
oktober bezoekt hij het centrum van
de stad. Ook dit jaar staat er een
ledenraadpleging op het programma
voor de verkiezing van de
partijleider. Diederik Samsom is
vooralsnog de enige kandidaat die
zich officieel heeft gemeld.
Met zijn campagne #doorknokken
hoopt hij partijleider te blijven en de
lijst van de PvdA aan te voeren voor
de Tweede Kamerverkiezingen van
volgend jaar.
Tussen 14:00-14:45 uur is Diederik
Samsom aanspreekbaar op het
Uitplein. Hiervoor gaat hij in gesprek
met leden. De PvdA doet het slecht
in de peilingen. Volgens de laatste
peiling  van Maurice de Hond zou de
partij bij verkiezingen nu slechts 10
zetels halen. Momenteel heeft de
PvdA 38 zetels.Pvda
Verkeersveiligheid in Nissewaard
Naar aanleiding van de actuele
gebeurtenissen en onwenselijke
situaties in het verkeer in
Nissewaard wil de PvdA weten wat
het gemeentebestuur doet om de
verkeersveiligheid te
verbeteren.Allereerst vraagt de
PvdA aandacht voor het
terugdringen van het aantal
blackspots. Blackspots worden
gezien als locaties waar binnen drie
tot vijf jaar tien ongevallen (of vijf
vergelijkbare ongevallen)
plaatsvinden. De PvdA ziet

graag een actualisatie van deze
zogenaamde blackspots met een
bijbehorende aanpak om deze te
doen laten verdwijnen.
Naast de blackspots vraagt de
PvdA ook aandacht voor de
verkeersveiligheid rond scholen. De
afgelopen jaren heeft de PvdA met
verkeersveiligheid acties aandacht
gevraagd voor de
verkeersveiligheid rond scholen in
het kader van "veilig naar school?.
Tot slot vraagt de PvdA ook
aandacht voor de risico's van
sluipverkeer.

Veiligheidstafel
De partij van de Arbeid Nissewaard
gaat binnenkort aan de slag met
een PvdA Veiligheidstafel. De PvdA
wil nadrukkelijker in gesprek gaan
met experts en
ervaringsdeskundigen over
veiligheid. Volgens de PvdA is
veiligheid een voorwaarde voor
vrijheid. In een onveilige buurt
kunnen mensen niet leven,
kinderen niet spelen en
ondernemers niet werken.

Open podium

Nieuwe directeur ''Het doel: horen bij de beste 4''

OP VRIJDAG 18
NOVEMBER IS ER WEER
EEN OPEN PODIUM.
KOM ALLEMAAL KIJKEN
IN DE KLEINE AULA

Sinds een tijdje hebben wij
een nieuwe directeur op
de Ring van Putten. 
Hij woont in Den Haag -
de stad achter de duinen.

Wij hebben 2 mensen van
de redactie hem van de
week laten interviewen.

Ben jij benieuwd naar hoe
dit is verlopen? 

Neem dan snel een kijkje
op pagina 4

Omhoog klimmen op de lijst, zodat ze internationaal kan
gaan spelen is het doel. Daarnaast wil ze over 4 jaar bij de
beste 4 vrouwelijke speelsters horen van Nederland, en
zich in 2020 voor de paralympische spelen kwalificeren.
Haar coach heeft er alle vertrouwen in, net als wij.

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.
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FIFA 17 mooier dan de realiteit
Door: Gianluca de Sido en Sander v.d. Harst

Project kalligrafie

Marco Reus de coverstar van FIFA 17

FIFA is een voetbalspel voor
voetballiefhebbers. Je kunt
FIFA spelen op de Playstation,
Xbox en computer. Er zijn
meerdere voetbalspellen zoals
PES . PES en FIFA  zijn 
concurrenten maar veel
mensen spelen toch liever
FIFA  omdat dat wat
realistischer is. In het spel heb
je de mogelijkheden om tegen
elkaar te spelen, online tegen
andere mensen op de wereld
die op dat moment ook online
spelen. Het gedeelte wat de
meeste mensen spelen is
Ultimate team. Spelers heb
een rank nummer op hun

Ultimate team. Spelers heb
een rank nummer op hun
kaartje. Hoe hoger hoe beter
de spelers zijn. Je krijgt als je
begint een team met slechte
spelers. Dan ga je wedstrijden
spelen waarbij je munten
verdiend en met die munten
kan je weer nieuwe spelers op
de transfermarkt kopen om je
club te versterken.Nieuwe
opties in het spel.	
Zoals elk ander jaar zijn er
altijd weer nieuwe
mogelijkheden in het spel om
mensen te amuseren. Dit jaar
zijn er ook

weer een paar nieuwe dingen
bij gekomen.
Fut Champions 
Fut champions is een optie
waarbij je je doordeweeks met
je eigen gemaakte team moet
kwalificeren voor de weekend
competitie. Daarvoor moet je 4
potjes op winnen. Als je je
gekwalificeerd hebt krijg je in
het weekend 40 potjes hoe
meer potjes je daarvan wint
des te beteren prijzen je aan
het eind zult krijgen.

Kalligrafie is het mooi schrijven van letters en cijfers dat al bestaat
sinds de middeleeuwen.
Kalligrafie bestaat al heel lang. De oudste boeken van de westerse
wereld die zijn uitgebracht en waarvan er meer dan honderd zijn, zijn
gekalligrafeerd. De meest bekende is de bijbel waar monniken hun
hele leven mee bezig waren. Wat mij opviel toen ik binnen kwam bij
het project, was dat er maar heel weinig jongens waren. Van de 20
leerlingen waren er maar 4 jongens. Het viel me ook op dat de
leerlingen het project best leuk vonden. Het kalligraferen zelf is
redelijk moeilijk want je hebt een speciale pen nodig en je moet hem
precies op 45° houden. Elke letter moet op een speciale manier
gemaakt worden. Een ander gedeelte van kalligrafie zijn de randen.
Een simpele rand is degene hieromheen. Een rand laat zien dat er
het einde komt van een stuk of bladzijde.

Roze zomerfruit smoothie
Heerlijk zacht met Alpro
Amandeldrink Ongezoet,
bessen en basilicum. Heerlijk
voor bij het ontbijt of
middageten. 
Ingrediënten: ( voor 1 portie)
200 ml Alpro Amandeldrink
Ongezoet
40 g aardbeien
45 g blauwe bes
40 g frambozen
Paar blaadjes basilicum 
Bereidingswijze:
Bereidingstijd: 10 min 
1.	Snij al het fruit in stukjes
2.	Stop alle ingrediënten in
de blender
3.	Voeg Alpro Amandeldrink
Ongezoet toe
4.	Mix het en geniet!
Gluten vrij en lactose vrij.

Youtubers to Follow

Nate Garner: 

De dreamguy van elk meisje op
je scherm! Hij begon als viner,
maar dat heeft hij helemaal
achter zich gelaten. Hij is zelfs
nu zo ver dat hij vlogt over hoe
hij heel de wereld over
reist.Daarnaast heeft hij eigen
hondje waarmee hij de
schattigste vlogs maakt.

Liza Koshy: 

Een super grappige Amerikaan,
van andere afkomst. Accenten
na doen, is wat zij super goed
kan. daarnaast heeft ze een
verslaving aan targets, waarover
ze de grappigste video's maakt.
Ook zien we haar vriend wel
eens in een video verschijnen.
en als laats vliegen haar
wenkbrauwen overal naar toe.
Echt een follow waard!

D is for Dazzle (Diana Leeflang):

Ook deze Nederlander staat in
het rijtje, ze maakt shoplogs en
showt alle musthaves van deze
periode. Ze reist veel en legt dat
allemaal vast. Haar editing is
super goed waardoor haar
reisvlogs lijken op serieuze mini
films.

Inferno

Verliefdheid
Mop

De Post-conciërge
Een interview met Dhr. Leo Gesguièrre

Op onze school is er een
conciërge genaamd Leo
Gesguièrre die al 15 jaar op De
Ring van Putten werkt. Hij kon
vroeger kiezen uit 2 banen en
deze baan stond hem het meest
aan. De andere baan was
conducteur bij de spoorwegen.
Maar conciërge worden bij onze
school vond hij leuker. Hij vindt
het een leuke school om te
werken, want de collega's
hebben een goeie band onder
elkaar, het is een mooie school
en alles zit dicht bij elkaar. Dhr.
Gesguièrre denkt/hoopt dat dit
zijn eerste en laatste school is.
Hij vindt dat de leerlingen
nauwelijks veranderd zijn in
vergelijking met toen hij op
school zat behalve dat ze wat
mondiger [eigenwijs] en aan
internet verslaafd zijn. Het
mooiste moment op school

beleefde Leo toen iemand een
smoes verzon, in de sinterklaas
periode, omdat hij te laat kwam
in de les. De leerling vertelde dat
er een optocht van sinterklaas
was en dat hij er niet langs kon
waardoor hij te laat was. "Alle
vervelende dingen vergeten
we?, zegt Dhr. Gesguièrre,

als hij hiernaar gevraagd wordt.
Je zou Dhr. Gesguièrre ook wel
de post-conciërge kunnen
noemen, want  hij haalt elke dag
om 8 uur stipt de post op en als
hij klaar is met zijn werk om half
5 brengt hij de post weer weg.
Wat er tussen 8 en half 5
gebeurt is altijd verschillend. Hij
is getrouwd, heeft een vrouw en
2 kinderen, een dochter van 28
en een zoon van 25. Zijn dochter
heeft op dezelfde school gezeten
als waar hij nu werkt. De vier
hobby's die hij heeft zijn:
Modeltreinen, lezen, hardlopen
en tuba spelen. Maar hij vindt
het ook leuk om een avondje
voetbal te kijken. Over de
toekomst van de school denkt hij
dit: er zal niet veel veranderen,
want in de 15 jaar dat hij op
school werkt is er ook al niet zo
veel veranderd.

Dochter: "Pap, ik ben verliefd op een jongen
die ik heb leren kennen op een dating site, we
werden vrienden op Facebook, en we hebben
al veel gekletst via What's app. Hij heeft me
een aanzoek gedaan via Skype en we hebben
erover gebeld via Viber. Geef jij ons je zegen
over ons huwelijk?"
 Vader: "Wauw fantastisch, ik zou zeggen:
Geef je ja-woord via Twitter, beleef je
huwelijksnacht via de webcam, bestel kinderen
met Ideal. En als je genoeg hebt van je man;
verkoop hem dan op Marktplaats!"

Met o.a. Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy.
Inferno is de nieuwe spannende thriller van regisseur Ron Howard
(The Da Vinci Code), gebaseerd op de meest recente bestseller van
Dan Browns succesvolle Robert Langdon-boekenreeks. 
Inferno In Inferno wordt de beroemde hoogleraar kunstgeschiedenis
en symboliek, Robert Langdon (Tom Hanks), wakker in een Italiaans
ziekenhuis met geheugenverlies. Hij ontdekt dat hij in het bezit is van
geheimzinnige codes, die verband hebben met het duistere
meesterwerk Inferno van Dante Alighieri. Als blijkt dat zijn leven in
gevaar is, helpt de jonge dokter Sienna Brooks (Felicity Jones) hem te
ontsnappen en de mysterieuze codes te ontcijferen. In een race tegen
de klok proberen Langdon en Brooks samen het wereldbedreigende
complot te stoppen.
Tijdsduur: 123 minuten
Taalversie: Engels, Nederlands ondertiteld
Projectie: 2D, DOLBY ATMOS, IMAX
Genre: Mysterie Thriller
Kijkwijzer: Jonger dan 12? Dan alleen toegang onder begeleiding van
een volwassene.

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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Het weerbericht
Aanstaand weekend en volgende week

De voedselbank

Bron; nos.nl

Zaterdag 15  en zondag 16
oktober wordt het beste weer
voorspeld vergeleken met de
week erna. Zondag met 17
graden is het warmste. En
vanaf maandag 17 oktober tot
vrijdag 21 oktober wordt de
laagste temperatuur 14-15
graden. Zaterdag en zondag
22 en 23 oktober daalt de
temperatuur al tot 13 graden. 
Dat betekent dat de dikke
warme jassen uit de kasten
getrokken kunnen worden. In
de week van 17 oktober is de
gemiddelde kans op neerslag
ongeveer 65%.

Een paraplu is dan ook geen
overbodige luxe. Aan de
andere kant van de wereld, in
Washington, is het in de week
van 17 oktober maar liefst 22
graden gemiddeld. Maar ook
daar neemt de temperatuur
snel af.
Vroeger kenden de meeste
mensen volkswijsheden over
het weer: Ochtendrood geeft
water in de sloot.
"ochtendrood" (een rode lucht
bij het opgaan van de zon)
wordt vaak veroorzaakt door
stof- en dampdeeltjes in de
lucht, waardoor zich makkelijk

wolken vormen die vervolgens
uitregenen. Een kring om de
zon, daar huilen vrouwen en
kinderen om. Bij een kring om
de zon bevinden zich
ijskristallen in de lucht, die tot
wolken en regen leiden en op
zee tot slecht weer, wat
gevaar opleverde voor de
vissers. Later ging de mens
ook gebruikmaken van
weerinstrumenten; eerst de
thermometer, maar later ook
wind-, zon- en regenmeters.

De voedselbank verzameld verschillende soorten voedsel e.d. Dit
voedsel wordt verdeeld in verschillende pakketten, maar er wordt zo
veel mogelijk het zelfde in de pakketten gedaan. De pakketten
worden uitgedeeld en naar invalide mensen gebracht. Door de
voedselbank kunnen mensen in Spijkenisse e.o. eten. Twee keer in
het jaar wordt er een supermarktactie gehouden. Hierbij staan
vrijwilligers voor supermarkten en vragen ze aan de mensen die de
supermarkten in gaan of zij iets meer willen kopen voor de
voedselbank. De meeste mensen kopen er graag iets extra's voor,
maar sommige mensen doen bot. Door deze actie krijgen de mensen
die bij de voedsel bank lopen een keer meer dan anders, wat ze erg
blij maakt. Ook kunnen bedrijven langs komen om hun teambilding bij
te spijkeren, vaak komen ze weer terug om nog een keer te helpen.

Gedicht
"Pas op voor de Jabberwock,
mijn zoon! De klauwen die
bijten, de handen die grijpen!
Hij pakt zijn vorpale zwaard in
hand: Lange tijd de
angstaanjagende vijand die hij
zocht zo ruste hij bij de
tumtum boom,  En stond een
tijd in gedachte. En in ruwe
gedachten hij stond, de
Jabberwock met vlammende
ogen, Kwam blazend door het
tulgen woud en gronmmelend
als het kwam. 1,2!1,2! En door
en door het vorpale lemmet
ging snikker-snak Hij liet het
dood en met zijn hoofd ging hij
triomfloppend terug. En heb je
de Jabberwock verslagen?
Kom in mijn armen, mijn
gelukkige jongen.
Vertaald door Gijs Puelinckx

Naar de Voedselbank!

Het werk bij de voedselbank
word in een paar dagen
verdeeld. 
Op donderdag werken er
ongeveer twintig vrijwilligers en
wordt al het voedsel in kratten
gestopt. In elke krat zit hetzelfde
voedsel. Er worden ook dozen
met diepvriesmiddelen
verzameld. De kratten hebben
verschillende kleuren, deze
kleuren laten zien naar welke
plaats de kratten moeten.

Er zijn vier verschillende
plaatsen: Oud-Beijerland, Brielle,
Rozenburg en Spijkenisse. En
ruimen ze de overige dozen en
kratten op.Op vrijdag worden in
de ochtend de kratten die naar
een van de andere plaatsen
moeten opgehaald. In de middag
kunnen de leden van de
voedselbank hun pakket
ophalen. Dit pakket bestaat uit
één krat met langer houdbaar
voedsel,

één doos die vol zit met gekoeld
voedsel en als dit persoon nog
kleding nodig heeft kunnen ze
ook iets meenemen van de
kledinghoek.De vrijwilligers die
helpen bij de voedselbank zijn
heel gezellige en aardige
mensen. Helaas zijn er te weinig
vrijwilligers. Sommige mensen
die eerst vrijwilliger waren,
omdat ze werkloos waren en
hierdoor tijd over hadden,
hebben nu weer werk, dus

De Pandabeer

bij de voedselbank!''
''Werklozen helpen als vrijwilliger

Onveiligheid in spijkenisse
Wat gaan we er aan doen?

Tegenwoordig is het niet meer
raar om Spijkenisse Akkers de
getto te noemen. Dat geeft dus
al heel erg aan dat er daar
maandelijks wel wat gebeurd.
Begin september stuurden
agenten een groep jongeren weg
van de Zomerakker, een
bekende overlastlocatie. Eén
jongere weigerde te vertrekken
na het herhalen van
bedreigingen om de jongen te
arresteren, vertrok hij. Een
kwartier later troffen de agenten
de jongens weer op de
Zomerakker. De
agentenverzochten de jongeren
opnieuw de straat te verlaten. En
weer weigerde dezelfde 17
jarige. Toen de agenten de
jongen wilden aanhouden, ging
hij zodanig in verzet dat de
agenten genoodzaakt waren
geweld te gebruiken.

Diezelfde maand rond het
metrostation van De Akkers in
Spijkenisse is het opnieuw
onrustig geweest . zo'n tien
jongeren stenen en vuurwerk bij
een snackbar aan de
Zomerakker vlakbij het
metrostation naar binnen
gegooid.

Voor het onderzoek is de politie
op zoek naar getuigen en
aanvullend beeldmateriaal. 
Later die maand overvielen twee
gemaskerde mannen in
Krekelveen een 32-jarige vrouw
in huis. Ze schopten haar,
doorzochten de woning en
vertrokken kort erna,
vermoedelijk zonder buit.Dit zijn
dus 3 best erge gebeurtenissen
in één maand. Dit zet je aan het
denken; is Spijkenisse slecht
beveiligd? Of ligt het aan de
opvoeding van bepaalde
jongeren of de omgeving waarin
ze opgroeien? Er moeten in
ieder geval verandering komen,
maar hoe doen we dat? Ga naar
onze site;

moesten ze stoppen met vrijwilliger te zijn.Door
de vrijwilligers kunnen sommige mensen weer
eten. Ze hebben vrijwilligers nodig die aardig
zijn, sommige moeten kunnen helpen met het
transport van de pakketten, je moet kunnen
helpen met de werkzaamheden in de opslag.
De tijden dat je komt helpen wordt overlegt. En
er zijn ook mensen nodig voor de
activiteitencommissie, zoals de
supermarktactie organiseren.

De reuzenpanda is een bekend dier vanwege de iconische status als
bedreigde diersoort. De panda wordt onder andere als logo gebruikt
door het World Wide Fund for Nature. Door de opvallende
lichaamstekening en de bolle vorm van hun gezicht in combinatie met
de 'grote' zwarte ogen worden panda's beschouwd als aandoenlijk en
aaibaar. De manier waarop de dieren eten, zittend op het achterwerk,
doet enigszins menselijk aan.
De panda komt voor in delen van Azië en leeft endemisch in China.
Het is een bewoner van berggebieden op enige hoogte boven
zeeniveau. De panda is een bedreigde diersoort omdat het
verspreidingsgebied door toedoen van de mens steeds kleiner is
geworden. In het wild leven tussen de 1000 en 2000 panda's.
De panda is een roofdier dat zich heeft gespecialiseerd in het eten
van planten. De beer leeft vrijwel uitsluitend van bamboe, wat in grote
aantallen voorkomt in het natuurlijke leefgebied. Af en toe worden ook
wel andere planten of kleine dieren gegeten. De panda wordt in
verschillende dierentuinen gehouden, vaak met als doel om
nageslacht te produceren. De panda staat echter bekend als niet erg
gewillig als het de voortplanting in gevangenschap betreft.

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.



Hondensporten
Je hebt verschillende soorten
hondensporten. Alle honden kunnen
hondensporten uitoefenen, maar
sommige honden vinden de ene
sport leuker dan de andere sport. Je
moet altijd kijken wat jij samen met
je hond leuk vind. Een paar
verschillende hondensporten zijn
dog frisbee, agility en
gehoorzaamheid. Bij dog frisbee
gooi je frisbees

die je hond moet vangen. Hierbij
heb je twee verschillende soorten:
longdistanse en freestyle.
Bij agility, ook wel behendigheid,
moet de hond een parcours
afleggen in een zo snel mogelijke
tijd met zo min mogelijk fouten.
Met gehoorzaamheid kun je jouw
hond truckjes leren en leer je hem
naar je te luisteren.

Onze nieuwe directeur

Dinsdag ochtend iets na tien uur
hadden wij, de redactie van het
krantenproject, het genoegen
om een interview te houden met
onze nieuwe rector meneer
Hans Timmermans.
Het is een aardige man om te
zien. Naar onze verbazing
schatten we hem jonger dan hij
is, wat uiteraard zijn dag maakt.
Er wordt ons thee aangeboden
waarna we het gesprek kunnen
starten. 
Onze rector woont in Den Haag
en is getrouwd met een mooie
vrouw afkomstig uit India,
waarover hij heel mooi kan
vertellen hoe dat zit. Hij heeft
twee dochters en vier
kleinkinderen, waar hij in zijn
vrije tijd graag oppast.
Daarnaast fietst hij ook heel
graag en houdt hij ervan om
soms een film te kijken.

Hij is begonnen op de HAVO.
Hierna heeft hij eerst aan de
kweekschool, dit heet nu de
PABO, gestudeerd en dat
vervolgde hij met een studie
Nederlands. Hij gaf aan dat hij
deze studies erg leuk. Hij vond
de vakken geschiedenis en
Nederlands het leukste. Ook
heeft hij aan de huishoudschool
les gegeven. Terwijl hij hier
werkte studeerde hij aan de
avondschool Nederlands. Hij
heeft in totaal vijftien jaar
gestudeerd. Hij vindt lesgeven
erg plezierig, maar hij vindt het
ook leuk om andere klusjes te
doen. Vanuit de hogeschool is
hij rector geweest van
Spieringshoek in Schiedam.
Daarna is hij rector van het
Alfrink college in Zoetermeer
geweest. Hij is hierna een half
jaar in Aruba rector geweest. Dit
was niet wat hij wilde dus
besloot hij terug te komen.

'Een school waarvan je denkt,
dat zou mijn school kunnen zijn'';
daar was hij naar opzoek. Hij
zocht een school met een
strakke organisatie, met lestijden
waar rust heerst, waar bekwame
docenten staan en die een mooi
gebouw heeft. De Ring van
Putten past volgens hem hierbij
en daarom vindt.
hij het een fijne school met een
goede sfeer tussen leerlingen en
docenten. Hij wil niet specifiek
iets veranderen aan deze
school. Er zijn wel ideeën, maar
hier is hij nog niet zo zeer mee
bezig.
Wij geloven dat meneer
Timmermans een goede
directeur zal zijn voor deze
school, en wij willen hem
nogmaals bedanken voor het
beantwoorden van onze vragen.

''Hans is een
ervaren rector!"

Pim Bijl de journalist
Pim Bijl is op 10 oktober op bezoek
geweest op de Ring van Putten en
heeft hier verteld over zijn beroep als
journalist. Hij wist na het behalen van
zijn havodiploma nog niet zo goed
wat hij wilde gaan doen. Tijdens zijn
studie (hbo journalistiek op de
Hogeschool Utrecht) merkte hij dat
zijn karaktereigenschappen pasten
bij die van een goede journalist. Hij is
sociaal, nieuwsgierig, geïnteresseerd
in taal en vind het leuk om na te
denken over hoe je bepaalde
informatie weergeeft en uiteindelijk
opschrijft. Zijn studie bleek een schot
in de roos. Wel denkt hij: had ik op
de havo maar iets beter mijn best
gedaan bij Engels bijvoorbeeld. Dat
heeft hij nu tijdens zijn werk een
beetje moeten bijschaven.
Pim Bijl is inmiddels vier jaar
werkzaam in de journalistiek. Hij
werkt op de sportredactie van het
Algemeen Dagblad. Volgens hem
zijn de flexibele werktijden een groot
voordeel maar ook meteen een groot
nadeel. Je hebt geen vaste
werktijden, maar moet aan de slag
als ''het nieuws'' daarom vraagt. Dat
kan ook laat op de avond zijn, als je
al een lange dag heb gewerkt. Of in
het weekend, als je eigenlijk van plan
was om met je vrienden naar het
strand te gaan. Nog een nadeel, al
ziet hij dat vooral als een uitdaging is
de druk/stress.''Maar het grootste
voordeel: ik kom op plaatsen waar de
meeste mensen veel geld voor
moeten betalen. Ik zit op de eerste rij
bij grote sporttoernooien in het
buitenland en mag na afloop met de
sporters praten.''(Bijl, 2016) Het geeft
hem een kick om vervolgens na te
denken over de verhalen die hij de
lezers thuis gaat voorschotelen.

Pim Bijl de journalist van het AD

BEATS by BACH  Een videoclip
maken op de muziek van een
moderne vorm van Bach, dat is wat
er van de week werd gedaan door
een leuke groep meiden, die ik een
paar vragen mocht stellen, in het
muzieklokaal van de school. Het
staat in het thema van vertrouwen
en verlies, twee gevoelens die Bach
zelf vaak gebruikte in zijn muziek.
De clip gaat over een jongen die
door een rijke familie wordt
geadopteerd en komt van een
andere afkomst. Hij wordt
verwaarloosd en gaat uiteindelijk
drugs gebruiken dat later in de clip
zijn dood wordt. De meiden konden
het verhaal zelf invullen.

De nieuwe Directeur van De Ring van Putten. Hans Timmermans.
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De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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Beats by Bach I Beats by Bach II

Before Bootcamp After Bootcamp

De Vergadertafel Effe opdrukkee

Bij het project Beats by Bach (zie ook rechtsonder op pagina 4) hebben de leerlingen
een video gemaakt op de beats van Bach.

De leerlingen zijn aan het brainstormen in het muzieklokaal.

Voor het bootcamp waren alle leerlingen super enthousiast. Na het bootcamp waren alle leerlingen super moe.

Aan deze tafel zaten wij dagelijks onder het genot van wat te drinken te vergaderen. 
Wij zaten hier met van rechts naar links: Sander van der Harst, Gianluca de Sido, Alicia
Slootjes, Marijke van der Berg, Romy Rotteveel, Gijs Puelinckx, Annemarie van der
Burg en Alex Becker.

Ze moesten hier in een kring gaan liggen en omste beurt opdrukken.
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Anime Magical Girl Madoka magica

Another Toradora

Fate/stay night unlimited blade works Seraph of the end

Anime: wat is het nou eigenlijk? Wat maakt anime anders dan cartoons? Is het voor
kinderen? En waarom vinden mensen het zo raar? En wat zijn de meest bekende na
Pokémon, dragon Ball Z en Naruto? En hoe kan je anime eigenlijk kijken? 

Wat is anime?
Anime is de animatie van manga, (light) Novells (boek met plaatjes) en Visual Novells.
Meestal is anime de animatie van manga die dan van een soort Novell (boek) is.
Verschil tussen anime en cartoons?
Het verschil tussen anime en cartoons zit in verschillende punten. Ten eerste de stijl
anime is dichterbij het echte leven dan cartoons. En bij het verhaal in anime gaat het
over problemen in het echte leven terwijl cartoons meer over comedy gaan.

Is anime voor kinderen?
Nee, de meeste anime is voor mensen ouder dan 14 jaar vanwege de hoeveelheid fan
service (onnodig naakt) die erin zit, de dood van andere karakters en heel veel bloed.
Het verhaal is gewoon zo erg dat kinderen het meestal niet aankunnen. Voorbeelden
zijn: Attack on titan (verhaal, bloed en dood), Elfen leid (verhaal, bloed, fan service en
dood), Future diary (verhaal, bloed, fan service, dood, psychopaten en psychopathische
vriendin) en Shiki (verhaal, bloed en dood), Riddle Story of the Devil (verhaal, bloed,
psychopaten en shoujo ai (minder lesbisch)).
Waarom vinden mensen het zo raar?
Mensen denken dat anime raar is gewoon omdat er geen echte mensen in zitten en
omdat het getekend is. Ook denken ze dat het voor kinderen is. Er zijn mensen die
denken dat er alleen maar yaoi (extreem homo) en yuri  (extreem lesbisch) in zit, of
alleen loli's  (meiden die onder 12 LIJKEN (dus ze hoeven niet onder 12 te zijn)) en
shota's  (mannelijke loli's ). Hoe kan je anime kijken?

Je kan anime op verschillende manieren kijken: de meeste kijkers doen Engels
ondertiteld of Engels ingesproken. En als je jezelf afvraagt hoe je Engelse ondertiteling
leest en vertaalt terwijl je de serie kijkt? Nou gewoon: dat heet multitasking.

De foto's laten wat van de meest bekende animes zien. Magical girl Madoka Magica
gaat over Madoka die een klein beest redt van zijn dood en haar wens uit laat komen in
ruil ervoor dat ze op heksen gaat jagen. Another gaat over een klas waarin iedereen om
geen enkele reden en op de meest gestoorde manier doodgaat. De enige manier om
ervan af te komen is door iemand met de hele klas te negeren.

Toradora gaat over 2 mensen die verliefd zijn op de ander zijn beste vriend en elkaar
proberen te helpen in de liefde.

Fate/stay night unlimited blade works gaat over een oorlog om de heilige graal te krijgen
en de wens van de winnaar vervuld te krijgen,

Seraph of the end gaat over een familie van wezen. Er was een uitbraak van een virus
waaraan iedereen van boven de 13 jaar doodging en het zorgde er voor dat 90% van de
mensheid uitstierf. Iedereen van onder de 13 jaar werd ingenomen door vampiers en die
werden gebruikt om de vampiers in leven te houden.
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