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weten over ons...
Lees snel
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De Nieuwe Veste Coevorden

Welkom op

De Nieuwe Veste Coevorden!
Hoi,
Wat leuk dat je bij ons op school bent geweest. Dank je
wel daarvoor en ik hoop dat je voor onze school kiest.
Je hebt het vast naar je zin gehad en je op je gemak
gevoeld. Ik wens dat je ook nieuwe dingen hebt
ontdekt.
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Ze zijn er voor mij

Ik wens jou veel succes bij het maken van je keuze voor
een school die niet alleen dichtbij is, maar ook een
school die goed bij je past en waar je kunt groeien.
Graag tot ziens op De Nieuwe Veste!
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Beroepen
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Gekkigheid

G.W. Sulimma

Havo en vwo

Als je trots bent op iets, wil je erover vertellen. In dit
magazine vertellen onze leerlingen over onze school.
Over wat zij hier leren, wat ze hier beleven en hoe leuk
zij het vinden. Zo hoor je van hen waarom De Nieuwe
Veste een fijne school is.
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VMBO EN PRAKTIJKONDERWIJS

Sven Profijt klas 2 kader/mavo
Finn Sipma klas 1 praktijkonderwijs
Caeley ter Horst klas 2 kader/mavo

!
s
n
o
n
a
v
is
l
o
o
h
c
s
e
z
e
D

‘De leukste plek vind ik de
fietsenstalling, want als ik daar ben
dan ga ik weer naar huis. Nee hoor,
grapje. Ik vind het heel leuk op
school’, zegt Sven. ‘Ik ben graag met
mijn vrienden in de kantine. Die is
echt heel groot, met lekker veel grote
tafels waar je met zijn allen aan kunt
zitten. Het liefst eet ik een tosti of
een panini.’

‘Ik ben graag met mijn vriendinnen
in de kantine’
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‘Ik ben ook vaak in de kantine te
vinden met mijn vriendinnen. Om
gewoon gezellig te kletsen’, zegt
Caeley. ‘Ik ben ook graag in de
praktijklokalen. Hier krijg je techniek,
koken en zorg en welzijn.’
‘Ik vind de pannakooi echt heel erg
tof. Lekker voetballen, dat doe ik nu
eenmaal het liefst’, vertelt Finn.

‘Met gym leren we zelfs speerwerpen!’

Sport
‘Het allerliefste ben ik aan het
voetballen’, zegt Finn. ‘Superleuk
dat we dit ook met gym doen. We
gymmen altijd in de sporthal van
de school.’ Sven: ‘We doen echt van
alles met gym: voetbal, hockey en
zelfs speerwerpen. Dat doen wij in de
Swaneburg. In de zomer sporten we
op het voetbalveld. Lekker buiten!’
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VMBO EN PRAKTIJKONDERWIJS

Techniek
‘Ik heb lekker veel praktijkvakken.
Zo heb ik al een keer een autoband
verwisseld’, vertelt Sven. Ook
Finn heeft veel praktijklessen. ‘We
werken ook in de tuin. Dan gaan we
bijvoorbeeld het gras maaien. Of
met een kettingzaag kleine balkjes
doormidden zagen. Timmeren en
lassen doe ik ook graag.’
‘Af en toe doen we proefjes in
het Techlab’, vertelt Caeley. ‘Daar
zitten we voor de vakken natuur en
techniek. Het is echt een heel groot
lokaal, met een aparte ruimte voor
de instructie en er is genoeg plek om
te experimenteren met gasbranders,
bijvoorbeeld.’

6

‘‘In de tuin werken,
timmeren of lassen,
ik kan kiezen wat ik leuk vind’
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‘Als we muziekles hebben, gaan we
op de fiets naar het Cultuurhuis
in het centrum’, zeggen Sven en
Caeley. ‘Ze hebben daar echt heel
veel instrumenten: gitaar, drumstel
en keyboard. Soms vormen we
samen een band en dat is leuk,
maar ook wel spannend. Zeker als
je voor de hele klas moet zingen of
gitaarspelen. Gelukkig ben je dan
met een groepje. Wat ook leuk is: we
leren zelfs rappen!’
‘Met geschiedenis zijn we naar
Kasteel Coevorden geweest toen het
over de Middeleeuwen ging’, vertelt
Caeley. ‘Daar waren we de hele dag.
De mensen die de Middeleeuwen
naspeelden, vertelden eerst van alles
over zwaarden, toen over kruiden en
etiquette. Dat is leuker dan erover
lezen in een schoolboek.’

‘Met muziekles leren we ook rappen’
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VMBO EN PRAKTIJKONDERWIJS

Ze zijn er voor mij

‘Ik keek er écht naar uit om naar de
middelbare school te gaan’, zegt Finn.
‘Het voelde gelijk goed. De eerste
schooldag vertelde iedereen iets over
zichzelf en daardoor leerde je elkaar
al een beetje kennen.’
‘Ik vind het fijn hier op school. De
leraren zijn aardig en ze willen je
eigenlijk altijd wel helpen’, zeggen
Sven en Caeley. ‘Wij hoeven trouwens
niet de hele school door te lopen,
want de leraren komen naar ons
toe. We hebben een huiskamer met
daaromheen vier lokalen. Na de
instructie kun je in de huiskamer
verder werken, alleen of in een
groepje. Of je krijgt extra uitleg van
de leraar.’
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‘Ik voelde me hier gelijk thuis’

‘Lekker make-uppen tijdens LOB’

De Nieuwe Veste Coevorden

Beroepen

‘De LOB-lessen (Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding) zijn echt het
allerleukst’, vertelt Caeley. ‘Er staat
hier een echt ziekenhuisbed en daar
ligt een pop in. Die is nog best zwaar
trouwens. Die pop moeten we dus
uit bed tillen en dan in een rolstoel
zetten. Het is ook het lokaal waar we
leren make-uppen!’
‘We leren ook koken op school’,
vertelt Sven. ‘Soep maken of
spaghetti met tomatensaus. We doen
eigenlijk best wel veel leuke dingen.
Zo maken we ook een schakelaar
voor een lamp. Of we timmeren
een vogelhuisje.’ Finn: ‘Bij mij ging
het koken van een ei niet helemaal
lekker. Het ei barstte open en het
eiwit kwam eruit.’
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VMBO EN PRAKTIJKONDERWIJS

Gekkigheid

‘Tijdens de praktijkvakken hebben
we altijd veel lol’, lacht Caeley. ‘Toen
we laatst soep maakten, merkte ik
dat er iets niet klopte. Ik zag allemaal
belletjes in de soep. Wat bleek?
Iemand had gewoon zeep in de soep
gedaan! Gelukkig hadden we het op
tijd door. Het was wel lachen.’

‘Ik zag allemaal belletjes in de soep zitten’
10
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HAVO EN VWO

Rowy Nicolai klas 1 havo/vwo
Jette Elzing klas 2 havo/vwo
Zi Yi Jiang klas 1 havo/vwo
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‘Het BKV-lokaal is echt onze favoriete
plek’, zeggen Rowy, Jette en Zi Yi in
koor. ‘Het is hier wat vrijer. Je hoeft
niet per se stil te zijn, al mag je
natuurlijk niet alles doen wat je wilt.
Maar het is fijn om hier te zijn. Zeker
als je net wiskunde hebt gehad.’

‘Het BKV-lokaal is
by far mijn favoriete plek!’
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‘Het is een heel groot lokaal, met
grote tafels waar je heerlijk kunt
tekenen en schilderen. Er hangen
ook allemaal tekeningen en de kast
staat vol met knutselwerken. Er ligt
ook superveel materiaal om mee aan
de slag te gaan: verf, pennen, stiften
en spullen om mee te knutselen.
Tekenen is het leukst. Vooral als je
zelf mag bedenken wat je tekent. We
hebben ook allemaal een eigen map,
met daarop je naam in mooie letters.
Daar doen we al onze opdrachten in.’

Sport

‘Basketbal, volleybal, voetbal en
turnen. Dat leer je allemaal tijdens
de gymles’, vertelt Zi Yi. ‘En het
leuke is dat je het goed leert. We
krijgen namelijk een paar weken
achter elkaar les in dezelfde sport.
Het leuke is dat je dan echt de
technieken leert. En we doen ook
heel veel verschillende dingen zoals
jongleren. Dat is echt superleuk. Of
touwtjespringen. Wist je dat daar ook
een techniek voor is? We beginnen
makkelijk, maar het wordt steeds
moeilijker.’
‘De gymzaal is lekker groot, maar
als we met minder kinderen zijn kan
dat ook kleiner worden gemaakt.
Dan doet de leraar gewoon de
schermen naar beneden’, zegt Rowy.
‘We gymmen meestal in sporthal de
Swaneburg, naast het zwembad. En
dat is echt heel leuk.’

‘Superleuk om zoveel
verschillende sporten te leren’
13
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HAVO EN VWO

Techniek

‘We hoeven gelukkig niet de hele
dag alleen maar in de boeken te
zitten. Met O&O (Onderzoek en
Ontwerpen) werken voor bedrijven
aan veel aan projecten. We maken
bijvoorbeeld een escaperoom’,
vertelt Jette. ‘We doen vier projecten
in een jaar. Elke keer een ander
thema en dan moeten we eerst veel
informatie opzoeken. We leren ook
programmeren, binnenkort met de
microbit. En we bouwen met Lego
een robot en die geven we dan
allerlei opdrachten. Echt heel leuk!’

‘Hard werken hoor in het Technasium!
Maar we helpen elkaar en we werken goed samen’
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‘We werken echt heel veel samen’,
zegt Rowy. ‘We werken best lang
aan een project, maar de tijd vliegt
voorbij. Samen met je groepje plan je
wanneer taken af moeten zijn. Want
aan het einde van het project geven
we een presentatie voor de rest van
de klas.’

buiten de school

De Nieuwe Veste Coevorden

Onderwijs
‘We hebben niet alleen les in school,
maar ook op andere plekken’, zegt
Jette. ‘Met gym naar de Swaneburg
en voor muziek naar het Cultuurhuis.
Met geschiedenis zijn we naar
Kasteel Coevorden geweest toen we
het over de Middeleeuwen hadden.
Gelukkig kon dat nog gewoon, want
door corona maken we nu jammer
genoeg wel wat minder uitstapjes.’

‘Met geschiedenis gaan
we naar een kasteel’

15

De Nieuwe Veste Coevorden

HAVO EN VWO

Ze zijn er voor mij
‘De eerste schooldag vond ik echt
heel spannend. Ik kende nog
niemand. Elk uur les in een ander
lokaal van een andere leraar. Na een
week voelde ik me al thuis’, herinnert
Zi Yi zich nog heel goed. ‘Ik heb
een fijne klas en er wordt gelukkig
niemand gepest. Je wordt niet
buitengesloten.
‘Het is natuurlijk voor iedereen
spannend om voor het eerst naar de
middelbare school te gaan. Maar je
maakt al snel een praatje met een
klasgenoot. Het voelt nu alsof ik hier
al jaren op deze school zit’, lacht
Rowy. ‘Ik krijg ook goede hulp. De
leraren zien het als je iets moeilijk
vindt en dan leggen ze het gewoon
nog een keer uit. Of je krijgt bijles.
Dan kun je nog even extra oefenen.’

‘Het voelt alsof ik hier
al jaren op school zit’
16
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Wetenschap

‘Biologie en nask (natuurkunde
en scheikunde) krijgen we in het
Bètalab’, vertelt Jette. ‘Dan leer je wel
eerst wat je precies moet doen, want
er staan natuurlijk ook gasbranders
enzo. ‘En microscopen’, vult Zi Yi aan.
‘Dan gaan we in groepjes dingen
bekijken onder de microscoop. Het
leukste dat we hebben gedaan? Het
ontleden van een vis!’

‘In het Bètalab ontleden we ook vissen’
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HAVO EN VWO

Gekkigheid
‘Een vlieg met een punaise op het
bord hangen bij aardrijkskunde. Dat
is het gekste dat ik heb gedaan’, lacht
Jette. Rowy: ‘Ik redde er juist eentje.
Dat was bij wiskunde. Zijn vleugeltjes
gingen nog een klein beetje op en
neer. Ik heb hem opgepakt en uit het
raam gegooid. En een leraar met een
banaan in zijn oor. Dat vind ik ook
wel gek!’

‘Het gekste? Een leraar met een banaan
in zijn oor met een gezicht erop getekend.’
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Cultuur
Cultuur is belangrijk. Het betekent voor iedereen
wel iets. Cultuur is overal om ons heen en boeit!

Als leerling heb je bij ons een
Cultuurkaart. Met deze kaart zijn
er aantrekkelijke voordelen. Op
voorstellingen en exposities, maar
ook bij modewinkels. En…als leerling
kun je ook nog eens genieten van
een breed en aantrekkelijk cultureel
aanbod. Een greep uit alle culturele
activiteiten: Cult Clashdagen,
theatervoorstellingen, gastlessen,
museumbezoek, schrijvers in de klas,
project Middeleeuwen en ga zo maar
door.

Foto’s: schrijvers in de klas Maren Stoffels en Gideon Samson
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Puzzel

De Nieuwe Veste Woordzoeker

De Nieuwe Veste Coevorden
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DOE DIT VOORAL THUIS!
Wat gebeurt er precies bij bliksem? Waar komen
de kleuren van de regenboog vandaan? Hoe weten
we hoe zwaar de aarde is? Hoe zuur is een citroen?
Waarom mengt olie niet met water?

Goochelen

met kleuren

Je hebt de volgende spullen nodig:
- glas water
- 1 theelepel kurkuma (specerij uit de keuken)
- 1 theelepel soda
- (schoonmaak)azijn
Uitvoering
- Vul een glas tot de helft met water
- Voeg een theelepel kurkuma toe en roer even. (Waar lijkt
dit sapje op?)
- Voeg een theelepel soda toe. Wat gebeurt er nu…?
- Voeg een flinke scheut schoonmaakazijn toe en kijk wat er
gebeurt… (Je kunt ook gewone azijn gebruiken, maar daar
heb je meer van nodig dan van schoonmaakazijn om de
kleur weer terug te toveren.)
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Contactgegevens
De Nieuwe Veste
van Heeckerenlaan 2
Coevorden
0524 593800
coevorden@sgdnv.nl
denieuweveste.nl

Bekijk de video!

Colofon
Dit is een uitgave van De Nieuwe Veste Coevorden, januari 2021
Ontwerp: CreatieveVrienden, Zwolle
Met dank aan Rowy, Jette, Zi Yi, Sven, Finn en Caeley

