
Brugklassers aan het woord!Brugklassers aan het woord!



Na de zomervakantie zal jij naar de middelbare 
school gaan! Ik kan begrijpen dat je er heel veel zin 
in hebt! Die middelbare school is heel leuk, maar ik 
snap dat je vragen hebt! Dus ga ik jou helpen! 

Je vraagt je misschien af wie er dan allemaal op een 
middelbare school werken! Nou, ik zal je vertellen, er 
werken hier heel veel mensen! Ik ga jou nu een korte 
informatie geven over de docenten. 

Zoals je misschien wel weet, heb je dus geen vas-
te juf of meester die de hele dag voor de klas staat 
maar je hebt nu per vak een andere docent. 

Kijk mee in de wereld van de brugklas!
Wat leuk dat je komt kijken op het Norbertus Gertrudis Lyceum! Onze (inmiddels ervaren) brugklas-
sers snappen maar al te goed dat het wel even duurt om alle indrukken te laten bezinken. Er komt ook 
zoveel informatie op je af… 
Onze kanjers hebben daarom allemaal meegeschreven aan een magazine waarin zij hun ervaringen als 
brugklasser op het Norbertus Gertrudis Lyceum met je willen delen. Hun trotse docenten verzamel-
den de leukste artikelen voor je in dit tijdschrift. Want zeg nou zelf, je wil als aanstaande brugwup toch 
gewoon weten wat je te wachten staat? Dus... duik in dit tijdschrift en wees welkom in de wereld van de 
Norbertus Gertrudis Lyceumbrugklasser!!

Maar van al die docenten is er maar 1 je mentor. Je 
mentor begeleidt je en helpt je als je dingen moeilijk 
vindt zoals bepaalde vakken. Ook kan je het tegen 
je mentor zeggen als je ergens mee zit of als je iets 
kwijt wilt. Dan gaat je mentor je helpen! Dat zijn 
eigenlijk wel de belangrijkste dingen die een mentor 
doet! 

Ik hoop dat je een beetje snapt wat mentoren nou 
doen en wat het verschil is tussen mentoren en 
docenten! Ik wens iedereen uit groep 8 alvast super 
veel plezier op de middelbare school en misschien 
tot na de zomervakantie!

Groetjes Frederieke van Vliet uit 1E :)

W E L K O M  O P  H E T 
N O R B E R T U S  G E R T R U D I S  LY C E U M Het leven van een brugklasser ziet er heel anders uit 

dan het leven van een basisschoolleerling! Je krijgt 
meerdere docenten, heel veel lokalen en natuurlijk 
meer huiswerk! Het klinkt misschien eng, maar daar  
wen je echt aan!!! 

Zelf vind ik het leven van een brugklasser veel leuker 
dan het leven van een basisschoolleerling! Je wordt 
meer uitgedaagd met de leerstof, je krijgt leuke 
vrienden / vriendinnen, aardige docenten en natuur-
lijk kan je gebruik maken van het lekkere eten uit de 
kantine! Er zijn nog zoveel meer geweldige dingen 
aan het leven van een brugklasser op deze school! 
Om dat te bewijzen heb ik 3 andere leerlingen ge-
vraagd om te vertellen wat ze geweldig vinden aan 
het brugklasleven op deze school. 

Leerling 1
‘Ik vind het een hele leuke school! Het Ng Lyceum 
heeft hele goede lokalen. De mentoren van de school 
luisteren heel goed naar je als je iets dwarszit. Dat 
zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt en als je je op 
je gemak voelt ervaar je een fijn brugklasleven!’

Hoe ziet het leven van een brugklasser eruit?
Leerling 2
‘Het is veel beter dan het basisschool leven. Het is 
veel serieuzer! Je wordt naar je eigen niveau inge-
deeld.  Niet te moeilijk en niet te makkelijk! Perfect 
voor een fijn brugklasleven!’

Leerling 3
‘Het NG Lyceum heeft heel veel leuke dingen! Zoals, 
een hele mooie gymzaal en een grote bibliotheek! 
Voor iedereen is er wel iets moois op deze school. 
Een perfecte aanvulling voor een goed brugklasle-
ven!’ 

En dan nu verder... Het rooster?
Als brugklasser krijg je een fijn rooster! Je schoolda-
gen zijn meer afwisselend dan op de basisschool. Je 
krijgt heel veel verschillende vakken en verschillende 
docenten. Iedere les is in een ander lokaal. Een les 
duurt in totaal 50 minuten. In het begin is het mis-
schien moeilijk om een lokaal te vinden, maar dat 
went snel!

Kom naar deze school!
Een brugklasleven op het NG Lyceum is erg fijn! Wil 
je dat ook ervaren? Kom dan naar het NG Lyceum en 
wordt ook een leerling van het NG Lyceum!

Nyona Nijssen 1E

Hoi aanstaande brugklasser! :)



Het Norbertus Gertrudis Lyceum bestaat ongeveer 
100 jaar! Er zijn natuurlijk een paar bijzondere plek-
ken op deze school.

De blauwe gang.
In de blauwe gang zijn spullen te vinden die voor de 
docenten zijn.
Printers en kamers waar docenten soms ook zitten.

De lerarenkamer.
in de lerarenkamer zitten de docenten
in de pauzes of als ze geen les geven.
Dus ben je opzoek naar een docent
kun je misschien kijken of de docent
daar is.

De f-lokalen.
De f-lokalen hebben een speciaal
gebouw, omdat de f-lokalen voor bevo worden ge-
bruikt. Deze lokalen staan voor het tuinhuis.

Het buiten sportveld.
het buiten sportveld wordt alleen gebruikt tussen
de meivakantie en herfstvakantie, want dan hebben 
we buiten lo (alleen bij goed weer).

Het tuinhuis.
In het tuinhuis staan alle kluisjes van de brugklassen.
Het tuinhuis is er ook later bij gekomen.
Meestal heb je hier als brugklas les.

Micaela van Dorst
1B

Wat zijn nou bijzondere plekken op het NGL? Er zijn 
een aantal bijzondere plekken die niet elke school 
heeft! 

Bijvoorbeeld de sterrenkoepel, hier kun je naar de 
sterren kijken! Dit kan helaas niet zomaar, maar de 
sterrenclub organiseert elke laatste vrijdagavond van 
de maand een sterrenclub waar je naartoe kan! Hier 
leer je van alles over sterrenkunde en mag je in de 
koepel kijken! 
Er zijn ook plekken waarvan je zou denken dat ze heel 
normaal zijn zoals het tuinhuis. Omdat de school 
eigenlijk te klein was, hebben ze tijdelijke lokalen ge-
maakt in een gebouwtje dat ze het tuinhuis noemen. 
Hier hebben de meeste brugklasser hun kluisje! Hier 
worden lessen gegeven en kun je in de pauze even 
zitten. 
Wat ook interessant is om te weten is dat de A-gang 
al heel oud is. Dit was de eerste gang die de school 
gebouwd heeft en die staat er al heel lang. Doordat 
die gang al heel oud is, is het een monument gewor-
den. De school gaat over een paar jaar het gebouw 
verbouwen, maar de A-gang moet blijven omdat hij 
monumentaal is! 
Ook nog een leuk feitje is dat het gebouw een E-vorm 
heeft! Kijk maar eens op een plattegrond.  

Als je bang bent dat je de weg niet kan vinden in het 
gebouw is dat heel normaal. Het is in het begin even-
tjes zoeken waar alle gangen zijn maar daarna kun je 
alles heel makkelijk vinden en weet je dat LT010 lo-
kaal 10 in het tuinhuis is! Als je met je vrienden loopt 
is er geen probleem. En de eerste week helpen ze je 
dat je het gebouw goed leert kennen!

Max Lesage 1F

Hallo toekomstige brugklassers! Ik ben Tara Visser 
en ik ben een leerling uit klas V1E. 

De mediatheek
De mediatheek is een hele rustige plek. Als je rustig 
huiswerk wil maken, ben je daar op de juiste plek. Er 
zijn daar ook computers en je kan er boeken lenen. 
In de toetsweek worden er soms ook toetsen ge-
maakt, dus als het toetsweek is moet je daar rustig 
lopen.

De kantine
Op deze school heb je ook een kantine. Daar kan je 
tijdens de pauzes of uitval wat te eten halen. Ze heb-
ben er vooral brood in allerlei verschillende soorten. 
Ook kan je er zitten tijdens de pauze. Het is daar wel 
druk, dus als je niet van drukte houdt, kan je beter 
naar buiten gaan. Buiten kun je ook gezellig zitten 
aan de picknicktafels. 

De sterrenkoepel
Op deze school hebben we een sterrenkoepel. Dat is 
misschien wel de bijzonderste plek van de school. Op 
de laatste vrijdag van de maand gaat de sterrenkun-
declub daar altijd heen tussen 19:00 en 21:30. Vanuit 
de sterrenkoepel kan je verschillende sterren zien. 
Het is daar heel indrukwekkend.

Tara Visser 1E

Hallo hier een VWO’er uit de eerste klas! Ik kom je 
informeren over een van de bijzondere plekken op 
onze school het Norbertus Gertrudis Lyceum. Onze 
school heeft veel bijzondere/mooie plekken waar 
meestal ook een verhaal achter schuil gaat. Ik ga 
jullie iets vertellen over de gevelsteen in de binnen-
plaats. 

Dit is een monument ter ere van Olaf Geerts. Hij was 
een 16-jarige jongen die op onze school gymnasium 
volgde. Hij is overleden in de Tweede Wereldoorlog. 
Op 11 mei 1940 door een bombardement op Roosen-
daal. Hij werd geraakt door granaatscherven die af-
kwamen van een verdwaalde granaat. Zijn zus van 18 
is hierdoor ook overleden. Zijn moeder was gewond 
maar met zijn vader ging gelukkig alles goed. Zijn 
vader Albert Geert en hij was een docent in klassieke 
talen (Grieks en Latijns). Daarom is ook de gevel-
steen in het Latijns geschreven. Er staat (vertaald 
naar het Nederlands): 

 Aan Olaf Geers, Een eminente medeleering, Zijn me-
deleeringen, Ontrukt aan hem, In een voor het vader-
lands vijandige tijd, Het leven op onrijpe leeftijd, Door 
de grimmigheid van de oorlog, Hij is een sieraad van 
ons gymnasium geweest, Eminente Olaf, Het gedach-
tig zullen wij altijd vrienden zijn.

Bijzonder hè!

Anouk Timmermans 1F

Bijzondere plaatsen op het Norbertus Gertrudis Lyceum



Met alle zware boeken is het toch wel fijn dat je 
sommige opdrachten op een chromebook kan 
maken, maar hoe werken die nu eigenlijk?

Voor de eerste jaren van je middelbare school 
krijg, huur of koop je een chromebook. Wel zo 
handig met al die zware boeken in je tas, om dan 
toch nog sommige opdrachten op een chrome-
book te maken. Je krijgt je eigen school-mail-
adres, dat je gebruikt om accounts te maken 
op bepaalde apps, of gewoon om een docent te 
mailen. 

Een chromebook is heel handig: Je kan er op-
drachten op maken, docenten mailen, je rooster 
bekijken, toch nog even kijken wat je ‘ook al 
weer’ voor huiswerk hebt… 

Je chromebook heeft een startpagina die aerobe 
heet, daar staan alle vakken en verschillende 
apps. Magister bijvoorbeeld: voor je huiswerk, 
je toetsweek overzicht en mails. Zermelo heb 
je voor je rooster (dat staat ook in Magister, 
maar Zermelo is het betrouwbaarst). In Google 
Classroom staan opdrachten voor verschillende 
vakken (bijvoorbeeld de huiswerkbrief voor wis-
kunde), die je vervolgens ook weer kunt inleve-
ren. Voor een presentatie gebruik je slides en 
voor een opstel google documenten (de meeste 
opstellen moet je online maken).

What about...
Chromebooks?

Vooral in deze corona tijd heb je je chromebook heel 
erg hard nodig. Online lessen als je ziek of verkouden 
bent, of als leraren thuis zitten (dat kan ook). Nu we 
allemaal thuis zitten, moeten we natuurlijk ook mee-
doen aan de online lessen(In Meet, een soort Skype). 
Maar er is ook veel meer digitaal. Je moet foto’s van 
opdrachten doorsturen in Classroom, dat zijn alleen 
de opdrachten die je echt in je schrift moet maken, 
het meeste gaat online.
Heb je echt nooit problemen met je chromebook?

Nee. Het kan natuurlijk aan de verbinding op school 
(of thuis) liggen, maar er kan ook iets mis zijn met 
je chromebook zelf. Je ontvangt bijvoorbeeld geen 
mails of je kan niet meer inloggen? De ict weet raad!

Heel veel suc6 met het maken van je schoolkeuze!

Door: Kiki Schrauwen 1F

De middelbare school, het spannende nieuwe 
avontuur dat je moet aangaan. Het is een gro-
te stap, een van de dingen die daarbij komen 
kijken is huiswerk. Het huiswerk is wel meer  
dan in de basisschool. Dus hierbij de tips voor 
huiswerk!

Begin op tijd!
Een van de belangrijkste dingen van huiswerk is 
om op tijd te beginnen. Als je huiswerk op krijgt 
en je gaat het uitstellen dan kom je op de laatste 
dag voor het klaar moet zijn in de stress (bij mij 
ieder geval wel) Het is als je huiswerk op krijgt 
van wiskunde  en je stelt het uit, dan krijg je nog 
meer huiswerk op van andere vakken en dan 
heb je geen tijd meer voor wiskunde dat je hebt 
opgekregen. Dus begin op tijd met je huiswerk, 
hoe saai huiswerk ook is!

Een prettige leeromgeving
Als je huiswerk aan het maken bent is het fijn 
om een prettige leeromgeving te hebben. Ga dus 
ergens zitten waar het rustig is en waar je niet 
zomaar je concentratie kwijt raakt. Houd bij-
voorbeeld je telefoon uit het zicht zodat je niet te 
snel afgeleid raakt. Of zet je lievelingsmuziek op 
waardoor je geconcentreerd bent. Ruim dan ook 
elke dag je leeromgeving op zodat je de volgende 
dag kan beginnen met een schone leerplek.

Pauzes
Als je veel huiswerk moet maken is het moeilijk om 
zo lang geconcentreerd te blijven. Neem dus om de 
30 minuten leren of huiswerk maken een kleine pau-
ze van 5 tot 10 minuten. Dat zorgt ervoor dat je elke 
30 minuten dat je meer geconcentreerd bent. Doe in 
die pauzes die je neemt iets kleins bijvoorbeeld iets 
gaan eten of drinken, ga dan niet een spel spelen van 
een 1 uur lang. 

Plannen
Waarschijnlijk krijg je het duizend keer te horen als 
je op de middelbare school zit dat je moet PLANNEN. 
Als je veel huiswerk en toetsen hebt is dat belangrijk. 
Maak elke dag een planning wat je die dag gaat doen 
zodat je op een rijtje hebt wat je nog moet doen. Zet 
dan in je planning de pauzes en de leuke dingen die 
je die dag gaat doen zodat je daar ook nog aan kan 
denken. 

Agenda
Een van de belangrijkste dingen die je moet hebben 
is een papieren agenda. En je denkt misschien wel 
waarom een agenda terwijl je ook magister hebt 
waar alles op staat. Als bijvoorbeeld je wifi uitvalt heb 
je magister niet en dan weet je niet wat voor huis-
werk je moet maken. Dus het is het handigst om elke 
les alles in je agenda te zetten. Je kunt ook heel goed 
plannen in je agenda. 

Plezier
En de aller aller belangrijkste tip is om plezier te 
hebben. Heb vooral een leuk eerste jaar met vol leu-
ke momenten!!!
 
Annabel Franken 1F

T i p s  h u i s w e r k



Hallo aanstaande brugpiepertjes, 

Hier wat informatie over de toetsweek. De toets-
week: veel mensen vinden het vervelend en kijken 
er tegenop, maar eigenlijk is het best relaxed. In een 
schooljaar zijn vier toetsweken, na elke vakantie, er 
zit één week tussen en dan begint de toetsweek (met 
uitzondering van de grote vakantie). De toetsweek 
begint op woensdag en is de week daarna klaar op 
dinsdag. 

Ik (Iris van der Zijden uit V1F) adviseer je twee we-
ken van tevoren te beginnen met leren, (ja, dat is één 
week in de vakantie) maar dan heb je wel alles goed 
in je hoofd zitten. Maandag en dinsdag voor de toets-
week volg je het normale lesrooster. Vanaf woensdag 
begint dan echt de toetsweek, je komt naar school, 
gaat naar het lokaal waar je moet zijn, je maakt je 
toets en je gaat weer naar huis om te leren voor de 
volgende toets. Zo gaat dat als je één toets op een 
dag hebt, het kan ook zijn dat je 2 of meerdere toet-
sen op één dag hebt. (in de brugklas heb je er maxi-
maal 2 per dag, maak je geen zorgen) 

Wat wel belangrijk is om te weten, je zit met je halve 
klas in één lokaal, je zit naast iemand uit een ho-

Er zijn natuurlijk heel veel scholen waaronder het 
NG lyceum. Het is een moeilijke keuze om te beslis-
sen bij welke school je je gaat inschrijven en waar-
om. Hier zijn een paar redenen waarom je voor het 
NG lyceum moet kiezen.

1.Geweldige school
Ten eerste vind ik het zelf een geweldige school. Je 
kunt jezelf hier zijn en je word goed behandeld

2.Keuze vakken
Je hebt sowieso in het eerste jaar een keuzevak. Je 
kunt kiezen uit verschillende vakken zoals kunst of 
hldd( Het lyceum draait door) Tijdens dat je je in-
schrijft bij het NG lyceum kun je kiezen welke vak je 
wilt doen.

3.De docenten
Natuurlijk als je voor het eerst op deze school komt 
is het allemaal wel spannend. Je hebt andere do-
centen en kinderen in je klas die je misschien nog 
helemaal niet kent. De docenten helpen je daar wel 
mee. Ze helpen je bij het maken van huiswerk en zijn 
allemaal aardig.

4.Je mentor
Als je op de middelbare zit heb je natuurlijk een 
mentor. Zij helpen je altijd. Bijvoorbeeld als het niet 
zo goed gaat op school of thuis. Ze staan altijd voor je 
klaar en wees niet bang om tegen hen te praten!

5.Gezellige school
Als je aan de middelbare school denkt, zal je mis-
schien meteen denken aan gemene docenten en 
leerlingen, en vooral heel veel huiswerk. Nou, dat is 
wel anders, haha. Je hebt hier gewoon aardige leer-
lingen op school zitten en in je klas, en natuurlijk, bij 
elke vak heb je huiswerk maar waarschijnlijk letten 
ze heus wel op bij de hoeveelheid huiswerk. 

Ik hoop dat ik je heb overtuigd om naar deze school 
te komen en wie weet zien we je hier volgend jaar 
wel! 

Groetjes Deneya Sluimer 1B

Survivaltips voor de toetsweek!
gere klas zodat je niet kan afkijken. Let vooral niet 
op de leerling naast je, vaak zitten ze namelijk met 
een mobiel om af te kijken. En, je moet zorgen dat 
je je spullen bij elkaar hebt, je moet je tas voorin het 
lokaal zetten zodat je niet kan kijken als je zoge-
naamd iets uit je tas moet pakken. In het lokaal waar 
jij je toets moet maken is altijd een docent aanwezig, 
die controleert of dat er niemand af kijkt en helpt je 
met vragen (als ze dan niets voorzeggen). Voordat je 
met je toets kan beginnen, leg je je collegekaart op 
je tafel, dan kan de surveillance controleren of dat je 
aanwezig bent. 

Voordat de toetsweek begint, krijg je allerlei tips van 
je mentor, die legt uit hoe je het beste kan leren. Ook 
raad ik je aan een duidelijke planning te maken, en je 
daaraan te houden. Het werkt echt! Als je iedere dag 
2 vakken leert (dat doe ik altijd) dan ken je het so-
wieso, houdt er wel rekening mee dat maakwerk ook 
leerwerk kan zijn!!! Neem voldoende tijd per vak. 

Je hoeft dus niet bang te zijn voor de toetsweek, het 
komt altijd goed. Ook al valt je punt tegen, dan leer je 
bij de volgende toets extra goed! Zo gaat een toets-
week op het Norbertus Gertrudis Lyceum! Kom naar 
het Norbertus! Succes!

Van Iris van der Zijden 1F

Dit zijn een paar redenen om voor het 
Norbertus Gertrudis Lyceum te kiezen!

De sfeer op school is erg fijn als ik ergens ben voel 
ik me prettig. Ik heb niet het gevoel dat je je ergens 
voor hoeft te schamen. Of moet uitkijken.

Tijdens de les wordt alles goed uitgelegd en als 
je het niet snapt leggen ze( de docenten) het nog 
een keer uit en als je het dan nog niet snapt  kun je 
eventueel nog na de les even blijven voor nog wat 
extra uitleg. Je krijgt natuurlijk bijna elke les huis-
werk, bij veel docenten krijg je de tijd om in de les je 
huiswerk af te maken.

Wat nou als je de weg niet kan vinden in de school 
dat maakt de eerste paar weken niet uit als je dan te 
laat komt geven ze je geen aantekening. Je kunt ook 
altijd leerlingen of docenten om de weg vragen. 

Lars Hopstaken 1B

Sfeer op school



Hallo aanstaande brugpieper!

Wil jij goede tips hebben voor de middelbare school?
Lees vooral verder!

Ik ben Nikki en ik zit nu al een tijdje hier op school.
dus hier komen ze alle tips om te overleven op de 
middelbare school!

1.Niet alle leraren doen hetzelfde.
Je zal nu meerdere leraren krijgen en elk van hun is 
anders. Ze hebben elk hun eigen regels dus ga niet 
de regels van een andere leraar toepassen in hun les.

2.Boeken in kluisje.
Je moet niet met een zware tas gaan sleuren.
Daarom is het handig als je voor  school en in de 
pauze’s je boeken wisselt. Bespaart een hoop rugpijn.

3.Haarelastiek voor gym.
Als je haar lang is moet je een haarelastiek voor gym 
meenemen. Zo kun je je haar in een staart of knot 
doen en zit het niet in de weg.

4.Wees niet de grappenmaker.
Je leraar zal misschien begin schooljaar een grap-
je welk leuk vinden. Maar geloof me als je dat blijft 
doen word je eruit gestuurd. Je mag hun les namelijk 
niet verstoren.

5.Laad je chromebook op voordat je naar school 
gaat.
Je zal op de middelbare je chromebook heel veel no-
dig hebben. Neem ook voor de zekerheid je oplader 
mee.

6.Durf te vragen.
Wees niet bang om dingen te vragen aan je leraren .
Neem hun hulp gewoon.

Dit waren de tips voor de brugklas en hopelijk heb je 
hier wat aan .
We hopen je te zien volgend schooljaar op het 
Norbertus Gertrudis Lyceum.

Nikki van Hassel, 1F

Beste basisscholieren,

Mijn naam is Pepijn de Grauw uit V1f (ik ben ook een 
brugklasser) op het Norbertus Gertrudis Lyceum, 
afgekort NGL. Ik schrijf deze tekst om jullie over te 
halen om ook naar het NGL te komen!

Ik ga jullie een aantal redenen geven. Ook ga ik een 
paar tips daarbij geven.

Nummer 1: Het is heel gezellig! Iedereen praat met 
elkaar en er wordt naar mijn mening heel weinig 
gepest.

Nummer 2: Het is niet heel moeilijk om de weg te 
vinden, na de eerste week weet je wel waar alle loka-
len zijn.

Nummer 3: Het huiswerk, datgene waar iedereen 
bang voor is, Valt eigenlijk hartstikke mee! Als je ge-
woon oplet in de les valt het huiswerk heel erg mee. 
Kijk, af en toe is het moeilijk maar dat hoort erbij.

Nummer 4: De toetsweek, ik denk dat sommige van 
jullie dit wel weten, Maar de toetsweek is een week 
waar we alleen maar toetsen hebben! De week of 
twee weken ervoor moet je echt heel veel leren, maar 
niet wees niet bang. Als je oplet in de les scheelt het 
echt heel veel!

Nummer 5: De docenten zijn aardig! Sommige zijn 
strenger dan andere, maar, als je maar je huiswerk 
maakt en oplet in de les is elke docent wel aardig 
tegen je.

Nummer 6: De bovenbouw, als je denkt dat je las-
tiggevallen gaat worden, dat gaat niet gebeuren!

Nummer 7: De mondkapjes, niemand vindt het 
leuk, maar ja het moet.
In de les hoeft het niet(mag wel), Maar in de gan-
gen wel. Misschien verdwijnen de mondkapjes wel 
weer als jij brugklasser bent. 

Nummer 8: Telefoons moeten in de kluisjes tijdens 
de les! Doe je dit niet doet en je wordt betrapt, dan 
moet je je telefoon inleveren tot het einde van de 
les of misschien zelfs het einde van de dag. 

Nummer 9: Toetsen, tja, iedereen is er bang voor. 
De nerveusheid is niet weg te krijgen! Je kan het 
wel verminderen door extra veel en vroeg te leren. 
Daar krijg je meer zelfvertrouwen van.

Dat was het! Ik hoop dat jullie deze tekst handig 
vonden, dat hoop ik voor jullie. En als mijn tekst 
jullie nog niet heeft overtuigd om naar het NGL te 
gaan, ga dan maar eens op bezoek als er een open 
dag is! Veel plezier en ik hoop dat ik jullie een 
keer tegenkom.

Pepijn de Grauw, 1F

Hoe overleef ik de middelbare school?

Op het NGL (Norbertus Gertrudis Lyceum) zijn 
kluisjes zoals op de meeste middelbare scholen. 
Die kluisjes zijn superhandig om de boeken die je 
bijvoorbeeld pas na de pauze nodig hebt in te doen. 
Want dan hoef je niet de hele dag met zo een zware 
tas te lopen. 

Maar op het NGL staan de kluisjes ook is nog op 
handige plekken! De kluisjes van de leerlingen uit 
de brugklas en uit de tweede staan namelijk in het 
tuinhuis. Zodat je je niet tussen allemaal oudere 
leerlingen hoeft te wurmen om eindelijk eens bij je 
kluisje te komen. 

Claire Mangus 1F 

De kluisjes

S u c c e s . . .  m e t  j e  k e u z e !



Beste bijna-brugklasser,

Hopelijk hebben de verhalen van deze brugklassers en 

het  bezoek aan onze school tijdens onze online Open 

Dag jou een goed beeld gegeven van hoe het er op het 

Norbertus Gertrudis Lyceum aan toe gaat. Als je nog 

vragen hebt kun je ons altijd bellen . En je kunt ook nog 

een ochtend mee lopen met een brugklas om de school 

in actie te zien , of je aanmelden voor een van de Kom 

Kennis Maken Middagen . Kijk voor meer informatie 

daarover op onze website .

We wensen je in ieder geval veel succes bij 

het kiezen van de school die het beste bij 

jou past, en hopelijk zien we je vol-

gend jaar terug op het Norbertus 

Gertrudis Lyceum als een echte 

Nortrudiaan!


