
Pagina 1 
 

De leerlingenraad presenteert: 

 NOVO COURANT 
Jaargang 2, nummer #1, 13 oktober 2022 

 

           

In deze editie: de eerste schoolweek, 
burendag AZC, de nieuwe leerlingenraad 
stelt zich voor, stripverhalen, theaterklas en 
een woordzoeker. 

De eerste schoolweek 
deel 1 
 

 
 
Hallo, ik ben Artem. Vandaag wil 
ik jullie vertellen over mijn eerste 
schoolweek op het Novo College.  
Dus, de eerste dag heb ik mijn 
klasgenoten leren kennen. Zij zijn 
heel vriendelijk. Niemand pest.  
Wij waren bij de workshop. Dat 
was erg interessant. Wij maakten 
tassen en tekenden ook graffiti. 
Dat was leuk. Natuurlijk, wij 
hadden ook gewoon lessen. In het 
begin was het een beetje moeilijk 
maar dan wende ik aan de 
werkwijze. Eigenlijk vind ik mijn 
klas leuk. Mijn mentor mevrouw 
Coskun is erg aardig en 
vriendelijk. Mijn klasgenoten zijn 

ook 😀. Ik heb ook vrienden in een 
andere klas. Ik speel graag muziek 
met ze. Dus ja, ik vind het hier 
leuk.  
 
Artem, klas B32B 
 

 

 
 
Mijn eerste schoolweek was echt 
geweldig. Ik heb veel geleerd en 
veel geweldige mensen ontmoet. 
De eerste schoolweek is altijd de 
moeilijkste maar zeker ook de 
leukste! We speelden veel 
spelletjes om erachter te komen 
waar de ander vandaan komt, 
hoe oud ze zijn, wat ze leuk 
vinden, wat hun hobby's zijn 
enzovoort. 
We gingen naar de workshops 
waar ik zo veel plezier had. Ik 
heb mijn eigen aangepaste print 
op een tas geprint en zelfs wat 
kunst op een muur gespoten.  
Bij de workshop vond ik zelfs 
een mede Zuid-Afrikaner!   
Ik heb al zoveel geleerd. Ik heb 
geleerd hoe je een geweldige 
email schrijft en hoe je de 
verleden tijd gebruikt. Mijn 
eerste week was goed!  
Mijn nieuwe docent is mevrouw 
Coskun en zij is echt cool. Mijn 
nieuwe klasgenoten zijn de beste 
en we gaan een geweldige jaar 
tegemoet.  
Mijn eerste schoolweek was gek, 
maar ik zou niet anders willen!  
  
Ané, klas B32B 

 
 

Hallo allemaal, ik wil jullie graag 
vertellen over mijn eerste week en 
wat ik op school allemaal heb 
gedaan. Als eerste schooldag heb 
ik gewoon geleerd en ook mijn 
nieuwe klasgenoten ontmoet. 
Verder maakte ik een poster over 
mijzelf bijvoorbeeld, wat mijn 
hobby's zijn en wat ik later wil 
worden, wat mijn 
lievelingskleuren zijn ook dieren 
dat soort dingen heb ik allemaal 
geschreven op mijn poster. Bij de 
workshop ben ik gaan kickboksen 
het was erg geweldig.   
Op school heb ik ook nieuwe 
woordenschat geleerd en ik heb 
veel opdrachten gemaakt. Wij 
hebben ook sport en daar hebben 
wij basketbal gespeeld. Bovendien 
vind ik het heel leuk om basketbal 
te spelen. We hadden ook drama. 
Het was heel gezellig, want in 
drama leren wij heel veel dingen 
zoals hoe wij moeten presenteren 
en ook samen werken aan iets.  
 
Bana, klas B32B 

  

Hallo! 
De leerlingenraad wil 

je wat vertellen  
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Burendag AZC: 
Een super geslaagde feestdag! 

 

 
Wist je dat… 

 
 

 

 

In Maastricht (François de 

Veyestraat) en Cadier en Keer 

(Pater Kusterweg) was er 

zaterdag 24 september een 

Burendag waar iedereen 

welkom was.  

 

Er was van alles te doen: 
sporten, dansen, zingen, 

muziek maken, schminken, 

henna zetten, knutselen en 

schilderen.  

 

Ook waren er genoeg hapjes en 

drankjes voor iedereen. Zelfs 

Nederlandse poffertjes!  

 

 

 

 

 

 

…deze leerlingen in 

de leerlingenraad 

zitten? 

 

 
 

Klas B11A: Lavin 

(vicevoorzitter) 

Klas B11B: Mohamed 

Ajjo 

Klas B22S2: Illias 

Klas B22S1: Hassan 

(schoolkrant) 

Klas B31A: Brooklyn 

en Kassim 

Klas B31B: Abdul en 

Zeyneb 

Klas B32A: Anna-

Maria (voorzitter) 

Klas B32B: Habeeb 

(secretaris) 

Klas B21A: Mohamed 

Al Amori 

Klas B22: Amna 

 

De eerste 

vergaderingen zijn al 

geweest en we 

hebben ook dit jaar 

weer ontzettend veel 

zin om een heleboel 

te doen!  

 

Zo gaan we de 

komende week 

aandacht geven aan 

Artikel 1 van de 

Nederlandse 

Grondwet. Als 

leerlingenraad 

willen we namelijk 

dat onze school voor 

iedereen een zo 

veilig mogelijk plek 

is waar we elkaar 

tolereren, 

respecteren en 

elkaar beschermen. 
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Stripverhaal #1 
Nana, klas BSTC 
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Theaterklas Novo / BLC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 7 oktober 
zijn we gestart met 
een 
uitwisselingsproject 
met het Bernard 
Lievegoed College. 
Eén klas van het 
Bernard Lievegoed 
College en één klas 
van het Novo 
College ontmoeten 
elkaar voor een 
gezamenlijke 
theatervoorstelling 
(toneel en dans). De 
leerlingen komen 
één keer per week 
bijeen op het 
Bernard Lievegoed 
College en bereiden 
hun optreden voor. 
Zo werken de 
leerlingen samen toe 
naar een 
eindvoorstelling, die 
eind januari in het  

Kumulus Theater 
zal plaatsvinden. 
Hoe cool is dat 
wel niet? Zo leren 
we over elkaars 
cultuur, 
interesses, talen, 
achtergronden, 
enz. Zo leren we 
dus veel van en 
met elkaar   

Wij wensen beide 
klassen, 
mevrouw Kyra, 
onze 
dramadocente 
die hierbij zal 
helpen en 
begeleiden en 
alle andere 
begeleiders veel 
plezier!  

We kijken er naar 
uit jullie te zien 
optreden   

 

De eerste schoolweek deel 2 

 

Ik jullie graag vertellen over mijn eerste school 
week omdat het erg gezellig was.  
Op de eerste schooldag hadden we een gesprek 
met onze nieuwe klasgenoten. Ze komen 
allemaal uit Oekraïne, Italië, Palestina en 
Yemen. Op de tweede dag zijn we naar een 
workshop geweest. Daar wij hebben 
verschillende soorten activiteiten gedaan.  
Daarna begonnen onze lessen. Drama vind ik 
heel leuk vind! We hebben hele lieve docenten 
en leerlingen.  
 

Khadija, klas B32B 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAVE THE 
DATE! 

 
 

 

HERFSTVAKANTIE: 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 
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Stripverhaal #2 
Uliana, klas B31B 
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>>> Woordzoeker <<< 

 

Volgend nummer verschijnt 
op maandag 19 december.  

Verhalen, foto’s inleveren voor 
maandag 12 december bij 
Hassan of Anna-Maria. 


