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ACTA
ACTA? Wat is dat? Dat komt uit het 

Latijn. ACTA komt van het Latijnse 

werkwoord ‘agere’, dat ‘doen’ 

betekent. ACTA betekent dus zoiets als 

‘dingen die gedaan zijn’. 

We wensen je 
veel leesplezier!



Welkom!
Er gebeurt veel op het Stedelijk 

Gym! Véél meer dan ‘alleen maar’ 

Grieks en Latijn en al die andere 

vakken. We vertellen je erover in 

ons magazine ACTA. 

Het Stedelijk Gym staat vlakbij het 

station en we hebben een prachtig 

park voor de deur. Ons gebouw 

is ruim en licht. Vanuit het grote 

trappenhuis ben je overal zo. 

Al eens rondneuzen? 

Open de virtuele tour op 

www.stedelijkgymnijmegen.nl

Volg ons ook op Insta: 

@ stedgymnijmegen
Je maakt er kennis met onze 

leerlingen en docenten en krijgt 

wekelijks een inkijkje.



Ik was de enige uit mijn groep 8 
die naar het Gym ging. Maar al 

na de eerste week had ik een boel 
nieuwe vrienden.

Al na een paar 
weken was er 
een groot feest 
voor klas 1. Dat 

vond ik heel 
leuk!



Zit jij in groep 7 of 8? 
Kom dan een kijkje nemen op onze school! Dat kan op drie momenten.

Woensdag 1 februari 
10.00 – 17.00 uur

Zaterdag 4 februari 
10.00 – 15.00 uur

Vrijdag 10 februari 
14.00 – 17.00 uur

Elin en Atal en heel veel andere leerlingen leiden je rond en vertellen je alles wat je over het 
Stedelijk Gym wilt weten. En onze docenten geven minilesjes en raken niet uitgepraat over hun vak.

Kun je niet zolang wachten en wil je vast een rondleiding door de school? 

Stuur dan een mailtje aan info@stedelijkgymnijmegen.nl.

Digitaal staat de deur van onze school 24/7 open. Verken ons gebouw in de 

virtuele tour op: www.stedelijkgymnijmegen.nl

Je maakt alvast kennis met een stel leuke leerlingen en docenten.



Klas 1 op pad!

De klimkunst van 
zóveel apen inspireerde 
eersteklassers: eerst even 
zwieren… en daarna tot 30 
meter hoog de bomen in! 

#apenheul #klimbos



We krijgen geen cijfers, maar hebben een 
voortgangsmap. Dat vind ik fijn, want dan 

heb ik minder stress bij een toets.

Op het gym kun je alle vakken 
kiezen die je wilt. Dat vind ik 
fijn, want ik vind er zó veel 

interessant.



 DWARS
 DENKEN

Een kleine geschiedenis 
van de mens door 

dierenogen
Het woord is aan de die-

ren! Kijk mee door de ogen 

van zijderupsen, ijsberen 

en de heilige koe. 29 die-

ren vertellen hún verhaal.

De Zweetvoetenman 
Mag je je eigen fiets terugste-

len? Waarom bemoeit de over-

heid zich met hagelslag? En 

mag je liegen tegen de rechter? 

Wat is kunst? 
Is kunst: alles wat je doet om niet 

dood te gaan (van verveling)?

Rekenen voor je leven
Wat gebeurt er als de klas de 

saaie sommen mag vervan-

gen door rekenlessen die met 

hun eigen leven te maken 

hebben?

Vandaag houd ik mijn 
spreekbeurt over de 

anaconda 
De zebra houdt zijn spreek-

beurt over zwart-witte dieren 

en de poetsvis over de scher-

pe tanden van de haai. ‘Zijn 

er nog vragen?’

Zeggen je ouders wel eens dat je eigenwijs bent? Mooi! Want die eigenschap zul je nodig 

hebben bij deze puzzel. Het gaat hier namelijk niet alleen maar om logisch nadenken. Een 

beetje dwarsdenken dus! Kom je er niet uit? Misschien wil je meester of juf je wel helpen…

Elke opgave levert een letter op. Combineer de zeven letters tot de naam van een Romeinse 

godin. Stuur je oplossing (7 antwoorden én 1 naam) naar acta@stedelijkgymnijmegen.nl  

Geef ook aan welk van onderstaande jeugdboeken je zou willen winnen – voor jezelf of voor 

jullie schoolbibliotheek.

Veel plezier!
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VRAAG 6

Maak de volgende letterreeks 
logisch af:  

J A S O ...
Noteer de laatste letter.

VRAAG 5

Het Stedelijk Gym gaat al lang 
mee. De school is opgericht 
in 1544 en bestaat dus al 478 
jaar! Romeinen zouden dat zo 
schrijven: 

CDLXXVIII
Hoe schrijf je het jaar 2022 in 
Romeinse getallen? 

Noteer de eerste letter. VRAAG 7

Hier zie je een tekening van 
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen.

Noteer de letter bij de zevende 
dwerg.

VRAAG 3

Welke planeet is niet vernoemd 
naar een Romeinse god? 
Kies uit: Aarde, Jupiter, Mars, 
Mercurius, Venus.

Noteer de laatste letter.

Heb je alle letters? 
Maak met die letters de naam 

van een antieke god of godin. 

Stuur je oplossing 

(alle antwoorden plus de  naam 

van de god) naar 

acta@stedelijkgymnijmegen.nl

Vergeet niet aan te geven welk 

van de jeugdboeken je zou willen 

winnen – voor jezelf of voor jullie 

schoolbibliotheek.

VRAAG 2

‘Vlgones een oznrdeeok op een Egl-
nese uvinretsiet mkaat het neit uit 
in wlkee vloogdre de ltteers in een 
wrood saatn, het einge wat blegna-
ijrk is is dat de eretse en de ltaatse 
ltteer op de jiutse patals saatn. De 
rset van de ltteers mgoen wllikueirg 
gpletaast wdoren en je knut vrel-
vogens gwoeon lzeen wat er saatt. 
Dit kmot odmat we neit ekle ltteer 
op zcih lzeen maar het wrood als 
gheeel.’

Bovenstaande tekst bevat veel 
niet-bestaande woorden en toch 
kun je de tekst makkelijk lezen. 
Zet het vetgedrukte woord om in 
een bestaand woord. 

Noteer de derde letter.

VRAAG 4

Scheurbek is het bekendste 
fabeldier in de Harry Potter 
boeken. Het is een zogenaamde 
‘hippogrief’, een denkbeeldig 
wezen: half paard, half … (vul 
een dier in).

Noteer de eerste letter.

VRAAG 1

Naar welke kant rijdt deze bus? 
Naar …

Noteer de tweede letter.
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In klas 5 nemen we je mee 
naar Italie of Griekenland

In het Colosseum zie je waar vroeger de gladiatoren vochten. 

Je beklimt een rokende vulkaan. Of je trekt een sprintje op de 

plek waar de Olympische Spelen begonnen. Na een week kom je 

thuis met leuke verhalen en... veel nieuwe vrienden.



Je kunt hier 
kiezen voor 

verschillende 
clubjes. Of je richt 

er zélf één op!

De docenten 
dagen mij uit. En 
je kunt nog met 
ze lachen ook!





Schoolfeest
School is veel te leuk om alleen met je hoofd bezig te zijn. Daarom is het ook 

vaak feest! Leerlingen uit hogere jaren organiseren knalparty’s voor klas 1 

of voor de hele school. Weet jij een leuk feestthema?



Wat kies jij?
In klas 1 en 2 ontdek je waar je goed in bent! Je leert 

nieuwe talen en sporten, ontwerpt een raket en 

puzzelt wat af bij bijvoorbeeld wiskunde. En daar 

komt geen cijfer aan te pas… Ben je nieuwsgierig 

naar meer? Of wil je ergens beter in worden? Kies 

dan de workshops die bij jou passen.

Vertel maar
Wil je graag op een podium leren (durven) staan? Om 

daar een mooi verhaal te vertellen? Onze meester-

verteller Paul Groos maakt veel lol met je. Na zijn 

workshop hangt het publiek aan je lippen!’



Sterrenkunde
Iedereen heeft wel eens van Jupiter of Saturnus 

gehoord, maar ken je ook Ceres en Eris? Je weet 

vast dat de zon al miljarden jaren brandt, maar wat 

brandt er nou eigenlijk? En hoelang duurt een dag 

op Mercurius? Dit en nog veel meer vertelt Martijn 

Leisink aan een groep nieuwsgierige eersteklassers.

Dag van de  
Mythologie

Op de Dag van de Mythologie maken de leerlingen 

hun eigen kaartspel ‘Titanenstrijd’. Zou het de goden 

lukken om de Titanen te verslaan?



Spaans
Spaans is naast Engels de belangrijkste internationale 

taal. Niet gek dus, dat we Spaans als een van de vele 

extra examenvakken aanbieden in de bovenbouw. In 

klas 1 kun je de taal alvast uitproberen! Je komt al een 

heel eind als je kunt kennismaken en afscheid nemen 

in het Spaans. Of een leuk dierenspel in het Spaans 

kunt doen.

Gym
Wat is er lekkerder dan even uitrazen in de gymzaal? 

De sectie Lichamelijke Opvoeding organiseert met 

grote regelmaat voetbaltoernooitjes. Zodat iedereen in 

de bovenbouw voldoende ervaring opgedaan heeft om 

mee te spelen in onze vermaarde Liga Gladiatorum!

Hola, ¿cómo estás?



Muziek
Hoe weet je nou waar welke noot zit op het keyboard 

en hoe die eruitziet op de notenbalk? Met een leuk 

muziekstuk als basis heb je dat zo onder de knie!

Aardrijkskunde
Bij aardrijkskunde hebben we het vaak over wat 

er in de wereld speelt. Soms dichtbij en soms ver 

weg. Wat weet je bijvoorbeeld over Iran? Over de 

geschiedenis van het land en de natuur bijvoorbeeld? 

Of heel actueel: hoe staat het in Iran met vrijheid en 

vrouwenrechten? Je gaat het zelf onderzoeken en aan 

elkaar presenteren. 



Beek-Ubbergen

Beuningen 

Bemmel

Berg en Dal

Cuĳk

Druten

Grave

Groesbeek

Arnhem

Elst

Nĳmegen

Lent

Malden

Millingen
a/d RĳnOoĳ

Molenhoek

Wĳchen

Ravenstein

Beneden-Leeuwen

Zetten

Winssen
Weurt

Huissen

Leuth

Boxmeer

Heilig Landstichting

Haps

HaalderenEwĳk

Herveld

Escharen

Nĳmegen

Mook

Oosterhout

Oss

Valburg

Waar komen 
onze leerlingen          

        vandaan?



Tot ziens!
Op Insta @ stedgymnijmegen

Of in real life op de Open Dag!




