ZATERDAG 2 OKTOBER
09.20 uur Thuis
Hallo, eerste blaadje van mijn gloednieuwe dagboek!
Om in je te schrijven heb ik ook meteen een nieuw setje
geurpennen gekocht. Meloen is nu al mijn lievelings!
Eerst even een kleine update zodat je niet meer zo leeg
bent. Bovendien lijkt het me wel handig dat je weet van wie
de komende kilometers inkt afkomstig zijn. Goed, ik ben Zoë
Zwart en begin dit schooljaar ben ik samen met mijn vader
verhuisd naar Klein Spreukelstein. Een klein en op het eerste
gezicht oersaai stadje, midden in Nergenshuizen. Maar wat
blijkt: dit stadje heeft een MAGISCH GEHEIM en dat weet
dus bijna niemand!
Ik ben er toevallig achter gekomen omdat pap me
heeft ingeschreven bij de verkeerde school. Niet bij

De Academie, de middelbare school met gewone
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alledaagse vakken voor gewone, alledaagse mensen zoals
ik. Helaas niet. Doordat hij weer eens was afgeleid door
zijn werk (pap doet wetenschappelijk onderzoek naar
weersverschijnselen), heeft hij me per ongeluk aangemeld
bij Het College voor Buitengewone Kunsten, oftewel

Buitengewoon, een supergeheime school voor HEKSEN.
En laat ik duidelijk zijn: ik ben van alles, maar GEEN
heks. Sterker nog, ik kan nauwelijks op een bezem
blijven zitten en mijn toverstok ( jawel, die
heb ik dus echt in mijn schooltas
zitten!) weigert ronduit
dienst wanneer ik hem iets
opdraag. Het ergste is dat ik
aan helemaal NIEMAND mag vertellen wat er op school
gebeurt, zelfs niet aan pap.
Gelukkig heb ik mijn buurjongen en tevens beste, (oké,
enige) niet-heksvriend nog, Ash. Maar ook hem mag ik
niks vertellen. En dat maakt jou, dagboek, dus
TOPGEHEIM!
Intussen probeer ik zo goed en zo
kwaad als het gaat te overleven op
de heksenschool, tot pap me eindelijk
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inschrijft bij De Academie. Allesbehalve makkelijk, want
mijn nieuwste huiswerkopdracht is het brouwen van een
of andere toverdrank, waarvoor ik midden in de nacht naar
de Nachtschaduw Kring diep in het donkere bos moet
(help!). En dan heb ik het nog niet eens over het grootste
heksenfeest van het jaar dat eraan komt, het Halloweenbal
(dubbel help!).
Het is te hopen dat er genoeg inkt in mijn nieuwe pennen
zit...
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De Buitengewone schoolkrant, 1e semester
Halloweennummer 1

•
•

•

•

•

Sportnieuws en mededelingen

Felicitaties aan het team van de derdejaars, de Schietende
Sterren, die de Vliegende Ketels van de vierdejaars
verpletterend hebben verslagen met 231 tegen 165.
Mevrouw Selderij wil de FLITS-spelers van alle teams
eraan herinneren dat het zogenaamd-per-ongeluk-metje-hoofd-iemand-van-de-bezem-koppen een ILLEGALE
ACTIE is die (indien gezien) wordt bestraft. We wensen
Gertie Stiefel een spoedig herstel toe.

Halloweenbal mededelingen

Felicitaties aan Britt Smit-Smeets! Zij zal dit jaar de kroon
van de KONINGIN VAN HET KATTENKWAAD dragen. Wij hopen
en verwachten dat het Halloweenbal volgens de traditie
zal worden opgeleukt door Hare Majesteits geestige
geinspreuken, bedoeld om iedereen te laten lachen.
Brugklassers: aanmeldingen voor deelname aan de
Halloween juniorenbalcommissie (met speciale verantwoordelijkheid voor de menukeuzes en versieringen)
moeten bij mevrouw Fonkel worden ingeleverd vóór
vrijdagmiddag 16.30 uur.
Tweede-, derde- en vierdejaars leerlingen die de leraren
willen komen helpen in de Halloween seniorenbalcommissie zijn zeer welkom. De planningsbijeenkomsten
zijn op woensdag en vrijdag na school in de kleine
bibliotheek. Kom gewoon en neem je BESTE ideeën mee!
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Vraag en Antwoord met: mevrouw Fonkel!
V: Favoriete tijd van het jaar?
A: Halloween natuurlijk!
V: Lievelingsdier?
A: *Lange pauze terwijl de directrice nadenkt* Eh, toen ik
klein was had ik een hond, een chihuahua die Bubbels heette
mijn kat ZEFYR NATUURLIJK!
V: Lievelingsmop?
A: Hoe wordt een heks op school getest? Met een heksamen!
Dank u wel, mevrouw Fonkel!
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Beste Helpdeskheks
Beste Helpdeskheks,
X in mijn klas is de helft van een tweeling. Y in mijn klas is de
andere helft van die tweeling. X en Y blijven maar van plaats
wisselen en lachen me dan uit als ik ze bij de verkeerde naam
noem. De rest van de klas lijkt dit erg grappig te vinden, maar
ik vind dat het mijn autoriteit aantast. Deze twee heksen
herkennen is voor mij echt heksenwerk, wat moet ik doen?
Vriendelijke groet,
Een bezorgde leraar

Beste bezorgde leraar,
Ik stel voor dat je een van de twee verandert in een
wrattenzwijn, die zijn goed van heksen te onderscheiden.
Probleem opgelost. Heb een fijn semester.
Liefs,
Helpdeskheks x
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Kunstzinnige
vorming
Pauze
Wiskunde
Lunch
PO
Engels
Scheikunde /
Biologie

10:05-10:50 Natuurkunde

10:55-11:15 Pauze

11:20-12:00 Natuurkunde

12:05-13:05 Lunch

13:10-13:55 PO*

14:00-14:45 Nederlands

14:50-15:30 Scheikunde /
Biologie

* Persoonlijke Ontwikkeling

Kunstzinnige
vorming

09:20-10:00 Natuurkunde

Dinsdag
Registratie

Maandag

09:00-09:15 Registratie

Tijd

Natuurkunde

Natuurkunde

Schoolviering

Lunch

Nederlands

Pauze

Wiskunde

Scheikunde /
Biologie

Registratie

Woensdag

College voor Buitengewone Kunsten
Lesrooster: Brugklas (mentor: meneer Drassig)
Naam leerling: ZOË ZWART

Nederlands

Geschiedenis

PO

Lunch

Wiskunde

Pauze

Dierenverzorging

Scheikunde /
Biologie

Registratie

Donderdag

Natuurkunde

Vrijdagmiddag
lezing

PO

Lunch

Wiskunde

Pauze

LO

LO

Registratie

Vrijdag

MAA N DAG 4 OKTOBER
11:02 uur School
Pap heeft eindelijk de aanvraag voor mijn
schooloverplaatsing naar De Academie, waar GEEN
HEKS TE BEKENNEN IS, naar het juiste adres opgestuurd.
Maar voorlopig zit ik dus nog vast op Buitengewoon. Het is
pauze en ik heb me zoals gewoonlijk moeten terugtrekken
in mijn lievelingsbezemkast, om samen met Stan-de-cooleklaskikker (het is mijn taak voor hem te zorgen) even uit te
puffen.
Volgens mij is er niemand (behalve Winnie misschien) die
het leuk vindt om de maandagochtend te beginnen met een
blokuur natuurkunde (beter bekend als toverstokles). Maar
het is nog veel moeilijker wanneer je (zoals ik) mislukt bent
in levitatie, oftewel de kunst om voorwerpen met behulp
van magie te laten zweven. Ik krijg nu eenmaal niets de
lucht in. Tenminste, niet met magie. En nu glij ik langzaam af
richting een paniekaanval voor scheikunde-biologie (oftewel
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toverdrankles). Zelfs al zou De Academie
mijn aanvraag op bezemvliegsnelheid
beantwoorden, dan nog is dat waarschijnlijk
niet op tijd om onder het door mij zo
gevreesde nachtelijk vorstmaanhuiswerk
(brrr!) uit te komen.

13:55 uur
Ben net een hele tijd aan het zoeken geweest
naar het mini-varkentje Excalibur van professor
Agu. Helaas heeft niemand hem meer gezien
sinds hij afgelopen donderdag het raam van
ons klaslokaal uit vloog.
Fabi zegt dat hij vast en zeker een fantastische tijd
heeft in het donkere bos (pal naast het schoolterrein) en
dat Excalibur nu leuk kan spelen met de dieren die daar
wonen. Na het antwoord op mijn vraag welke dieren dat
dan zijn maak ik me vooral heel erg veel zorgen over de
WEERWOLVEN. Want ondanks dat ik niet wist dat het raam
open stond is het mijn schuld dat Excalibur is ontsnapt! Ik
ben ervan overtuigd dat ik me over dit soort dingen NOOIT
zorgen zou hoeven maken op De Academie.
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DINSDAG 5 OKTOBER
15:25 uur
‘Hopelijk zijn jullie al lekker bezig met de
voorbereidingen voor het anti-puistjes
toverdrankje dat ik jullie vorige week
heb opgegeven,’ zegt mevrouw Lupo
en ze wijst naar het recept op het
whiteboard achter haar. Tegelijkertijd
doet ze voor hoe je het best een stamper en
vijzel kunt gebruiken.

Ingrediënten
• 1 takje rozemarijn
• 1 theelepel rode engelwortel
• 1 klein bosje kattenkruid
• 7 middelgrote koekoeksbloemblaadjes
(vers of gedroogd)
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