




Welkom bij de eerste editie van de schoolkrant! We 
hebben hier lang en hard aan gewerkt en zijn erg blij om 
het eindelijk met jullie te kunnen delen. Het is eerste 
wat opvalt is natuurlijk de naam. We hebben voor 
‘Typisch Bona!’ gekozen, omdat we de schoolkrant een 
reflectie wilden laten zijn van de school zelf: alles en 
iedereen is welkom. In deze schoolkrant is dan ook van 
alles te lezen, van een horoscoop tot een short horror 
story, van een woordzoeker tot een podcast: het is er 
allemaal.

Elke editie hebben we een thema en speciaal voor de 
eerste editie is dit: de eerste editie! Vergeet niet dat dit 
de eerste keer is dat we zoiets doen, dus we zijn 
gaandeweg aan het leren wat wel en niet werkt. De 
schoolkrant zal digitaal te vinden zijn op de site en 
fysiek te vinden zijn in het infocenter en de 
lerarenkamer. En heb je na het lezen van de schoolkrant 
zelf ideeën gekregen? Doe dan mee of geef je idee door 
aan ons! Elke dinsdag in de grote pauze hebben we 
overleg in 002, dus kom gezellig langs. Veel leesplezier!

- De Redactie



Elk jaar op de tweede vrijdag van 
december wordt Paarse Vrijdag gevierd 
op scholen, ook hier op het 
Bonaventuracollege pakten we groots 
uit! Er kwamen veel leerlingen en leraren 
naar school gekleed in het paars, 
waarmee zij hun samenhorigheid 
toonden met de LHBTI+-gemeenschap. 
Buiten deze actie wordt Paarse Vrijdag 
nog op vele andere manieren gevierd. 
Maar waarom vieren wij paarse vrijdag 
eigenlijk?
Paarse Vrijdag is afgeleid van de 
Amerikaanse Spirit Day. Sinds 2010 vragen 
scholen op deze dag aandacht voor de 
problemen die LHBTI+-jongeren ervaren. 
Deze dag werd in 2010 gevierd nadat de 
studente Brittany McMillen het initiatief 
nam om over deze problemen het 
gesprek te openen. De paarse kleur die 
wij op paarse vrijdag dragen, komt van de 
regenboogvlag, die staat voor de LHTBI+- 
gemeenschap. De paarse strook hierin 
staat voor spirit (karakter) en is hierom 
de kleur van deze dag.



Deze speciale dag werd dit jaar op wel 2500 middelbare- en 
basisscholen gevierd, waaronder onze school het 
Bonaventuracollege Bruggravenlaan. Al een maand voorafgaand 
aan Paarse Vrijdag waren de organisatoren Isabel Brugman, Vera 
Warmenhoven en Bart van Welzenis druk bezig aan het 
vergaderen en plannen. Door hen en de hulp van vele andere 
leerlingen en docenten is Paarse Vrijdag dit jaar ook weer 
geslaagd.

Op 10 december 2021 was het 
eindelijk zo ver: door de hulp 
van velen was er een mooi 
paars versierde aula. In de 
pauze werden hier cupcakes, 
roze koeken en snoep 
uitgedeeld, maar ook konden 
de leerlingen zichzelf versieren 
in het paars! Door 
regenboogschmink, paarse 
haarspray, neptatoeages, 
eenhoorn-onesies en nog vele 
andere leuke accessoires was 
bijna de hele school paars. Dit 
jaar was er voor het eerst ook 
een fotoactie. Fotograaf Sophie 
Brugman ging op Paarse Vrijdag 
alle klassen langs om hier een 
leuke foto te maken met zo 
veel mensen in het paars, na 
afloop zijn er leuke foto's 
gemaakt en de klas met de 
meeste leerlingen in het paars 
krijgt nog een leuke prijs!

- Vera Warmenhoven





- Anika Peters



"Ik wilde geen wiskunde 

docent worden" 
– Mr. De Jong

"In een zwart gat raak je alles 

kwijt, ook schoonmoeders"
- Mr. De Graaf

"Vrienden zijn een illusie"
- Anoniem



"Wow. je hebt geen leven."
-mr. de jong

"Hallo schattebouten"
-mr. van rossum

"Niet door me heen praten, 

ik ben aan het preken"
-Mv. Koens

"Koest, stil, terug in je hok"
- Mv. Koens



Toen Evelyn wakker werd, was iedereen naar haar aan het staren. Of 
misschien beter gezegd, alles staarde naar haar. Er was iets aan hen 
waardoor ze er niet helemaal menselijk uitzagen. Tot haar eigen verbazing 
was Evelyn niet bang. Ze keek om zich heen. Ze was in een grote kamer, 
geschat ongeveer 50 vierkante meter, en langs de muren stonden deze 
mensachtigen naast elkaar. Aan het plafond hing een klein licht en 
tegenover haar was een deur. Evelyn stond op en liep naar de deur toe. 
De wezens staarden haar de hele weg aan. Nu ze dichterbij was kon 
Evelyn de wezens eens goed bekijken. Ze waren allemaal vrouwelijk, voor 
zover ze kon zien. Ze droegen allemaal een zwarte spijkerbroek en een wit 
T-shirt. Toen ze naar beneden keek, zag Evelyn dat ze dezelfde outfit 
droeg. Ze besloot er niet al te veel over na te denken en deed de deur 
open. Ze was nu in een andere kamer die identiek was aan de vorige. 
Weer een lichtje aan het plafond, weer een deur aan de overkant en langs 
de muren weer die rare wezens. Ze liep snel door en ging de volgende 
deur door. Opnieuw bevond ze zich in een kamer die identiek was aan de 
andere twee, alleen dit keer ontbrak het licht. De enige manier waarop ze 
kon zien dat de kamer hetzelfde was, was door het licht dat uit de vorige 
kamer scheen. Toen ze de kamer binnenstapte, viel de deur achter haar 
dicht en werd alles donker. 
Evelyn besloot naar de deur te lopen en te hopen dat ze onderweg niet 
een van de wezens zou tegenkomen. Zonder problemen bereikte ze de 
deur. Ze opende hem en stond nu voor een nieuw probleem: ze kon niet 
zien of dit dezelfde kamer was. Omdat ze geen andere optie had, liep ze 
gewoon rechtdoor. Na een paar stappen hoorde ze iets en stopte. Na een 
paar seconden stilte begon ze weer te lopen, maar deze keer langzamer. 
Toen hoorde ze het geluid weer. Het was alsof meerdere mensen tegelijk 
ademden, synchroon. Toen kreeg ze een gedachte die haar de rillingen 
bezorgde: volgden de wezens haar? Omdat ze niets kon zien, had ze geen 
andere keuze dan verder te gaan. Ze begon weer te lopen. 
Nu hoorde ze ook het geluid van schuifelende voeten, en ze wist het 
zeker: ze volgden haar en het waren er veel. Zonder problemen bereikte 
ze de andere kant. Evelyn taste de muur af, zonder wezens dit keer, voor 
de volgende deur. Ze kon de wezens langzaam dichterbij horen komen en 
haar angst nam toe. Pas toen ze de wezens in haar nek kon voelen hijgen, 
accepteerde ze de waarheid: er was geen deur.

De Wezens

-Mara





Ceren Şimşek







‐Mara Bourgeois





Shadow and bone is in het afgelopen jaar een van mijn favoriete boeken 
geweest. Ik heb het boek in het Engels gelezen maar hij is ook in het 
Nederlands verkrijgbaar. Het boek is geschreven vanuit een 17‐jarig meisje dat 
Alina heet. Ze komt erachter dat ze zonnestralen kan oproepen en zo begint 
haar avontuur. Het boek speelt zich af in een rijk dat Ravka heet en dat lijkt op 
Rusland in de 19e eeuw, alleen dan met magie. Ik vond het boek heel vlot 
lezen, en omdat het boek vanuit de ik‐persoon is geschreven kon ik me ook 
echt in het boek plaatsen. Er is ook een serie van het boek gemaakt die op 
Netflix staat die (je raadt het al) Shadow en Bone heet. In de serie zitten wat 
andere personages die je terugvindt in de Six of Crows duologie die ook door 
Leigh Bardugo zijn geschreven. Als je de Shadow and Bone trilogie hebt gelezen 
zou ik deze boeken ook erg aanraden. De Six of Crows boeken spelen zich in 
dezelfde fantasiewereld af als Shadow and Bone, alleen lijkt het meer op de 
Oceans 11 films. Kortom de Shadow and Bone wereld is er echt een waarin je 
jezelf kan verliezen en je hebt zeker twee maanden aan nieuw leesvoer.  



Ik was begonnen met 
Confettiregen lezen omdat het 
geschreven is door Splinter 
Chabot die onder andere mee 
deed aan “Wie is de Mol”, zijn 
eigen tv-programma heeft en ik 
hem erg grappig vind. Ik kwam er 
daarna achter dat ik Confettiregen 
kon lezen voor mijn lijst dus dat 
was extra handig. Confettiregen is 
niet echt een actie boek maar 
meer een soort verhaal over 
Splinters leven en hoe hij zijn 
seksualiteit ontdekte. Het boek is 
geschreven vanuit een personage 
genaamd “Wobie” zodat iedereen 
zich in het verhaal zou kunnen 
plaatsen en het boek minder een 
biografie werd. Het verhaal is 
opgesplitst in drie delen. Deel een 
gaat over Wobies kindertijd, en 
hoe hij zich op de basisschool 
ontwikkelde en verhalen over zijn 
juffen. Deel twee gaat over Wobies 
middelbareschool tijd en het derde 
deel gaat over Wobies 
studententijd. Ik vind het boek iets 
heel persoonlijks hebben. Het 
boek is ook in een wat groter, 
makkelijk lettertype geschreven 
waardoor ik snel het boek door 
kwam.

Confettiregen is zo’n boek waarin de 
schrijver vertelt over zijn leven en 
daarbij allerlei verschillende verhalen 
over gebeurtenissen vertelt, waardoor 
het een beetje is als luisteren naar de 
verhalen van je opa en oma over 
vroeger. Ik vind dat Splinter Chabot 
zijn gevoelens in dit boek prachtig 
heeft neergezet en het een fijn verhaal 
heeft gemaakt om te lezen. Als je dit 
boek nou al hebt gelezen is een 
soortgelijk boek “Honden voor het 
leven” van Arthur Japin. Dat boek 
heeft zo’n verschillende verhalen 
format. Als je niet goed weet wat je 
voor je lijst moet lezen zou ik 
Confettiregen zeker aanraden  






