
 
 

Schoolkrant 1 
 

Hoi allemaal daar zijn we weer hoor. Iedereen 
een fijne vakantie gehad? Wij in ieder geval wel 
en we kijken er naar uit om weer de 
aankomende schoolkranten te maken voor jullie, 
en voor deze nog veel leesplezier! Waar ben jij 
heen geweest? Wat heb je gedaan? Stop het 
antwoord in de ideeënbox. 
(Je hebt een nieuwe groep dus loop niet naar je oude klas.) 
 
 
Interview met juf Corine 
 
V: Vond u uw werk leuk? 
A: Ja. 
 
V: Welke groep vond u het leukst om les te geven? 
A: Ik vond groep 3 en groep 5 heel leuk om les te geven. 
 
V: Welk vak vond u het leukst om les over te geven? 
A: Taal, aardrijkskunde en engels. 
 
V: Naar welke school gaat u? 
A: De Joannesschool in Naaldwijk en de Godfried 
Bomansschool in ‘s Gravenzande 
 
V: Komt u nog eens terug naar deze school? 
A: Misschien om op visite te gaan. 
 
V: Wie wordt de vervanger van uw kantoortje? 



 
 
A: Juf Christel. 
 
V: Wat is uw leukste herinnering aan deze school?  
A: Toen ik ging trouwen waren alle kinderen die wilden (die 
hadden toen vrij) erbij en dat ik vaak mee mocht op kamp 
 
 
Interview juf Marieke  
 
V: Vond u uw werk leuk? 
A: Ja, heel leuk. 
 
V: Welke groep vond u het leukst om les te geven? 
A: De kleuters. 
 
V: Welk vak vond u het leukst om les over te geven? 
A: Handvaardigheid. 
 
V: Naar welke school gaat u? 
A: De Hofvila. 
 
V: Vond u het leuker om weinig kinderen les te geven of juist 
meer? 
A: Dat maakt me niet uit. 
 
V: Wat is uw leukste herinnering aan deze school? 
A: Poppenkast spelen voor de kleuters en op schoolreis 
meegaan. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Interview juf Kim 
 
V: Vond u uw werk leuk? 
A: Ik vond mijn werk hartstikke leuk! 
 
V: Welke groep vond u het leukst om les te geven? 
A: Alle groepen hebben zo hun eigen bijzonderheden die extra 
leuk zijn. Het leren lezen in groep 3 is heel leuk, de kinderen 
zijn zo leergierig! In groep 8 heb ik het langst lesgegeven, het 
kamp en de musical zijn in dat schooljaar extra leuk. Maar als 
ik heel eerlijk ben vind ik gewoon les geven het allerleukst. Een 
kletspraatje tussendoor en kinderen begeleiden om het beste 
uit zichzelf te halen. Dat vind ik nog steeds het allerleukst! 
 
V: Welk vak vond u het leukst om les over te geven? 
A: Engels, rekenen en muziek. 
 
V: Naar welke school gaat u? 
A: Ik ga naar school om directeur te worden! En ik ga werken 
op de Jozefschool in Wateringen. 
 
V: Vindt u het leuker om weinig kinderen les te geven of juist 
meer? 
A: Het maakt mij niet uit hoeveel kinderen er in de groep zitten. 
 
V: Wat is uw leukste herinnering aan deze school? 
A: Gelukkig heb ik heel veel leuke herinneringen aan De 
Nieuwe Weg! Bijvoorbeeld dat ik mocht dansen in het Elza pak 



 
 
bij de viering dat we EarlyBird school werden. En alle gezellige 
kerstdiners. En de gezellige lunches met de juffen en meesters. 
Maar de allerbeste herinneringen heb ik aan alle lieve knuffels 
die ik 9 jaar lang, elke dag van zo veel kinderen kreeg!  
 
 
Weetjes 
wist je dat… 
 
… De hoogste golf ooit gemeten 64 meter hoog 
is? 
… Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar 
laat? 
… Per jaar er zo'n 100 mensen stikken in een 
balpen? 
… Je als je te veel wortels eet, oranje kunt 
worden? 
(Stop niet met wortels eten. Ze zijn gezond.) 
 
 
Moppen 
Een boef rent een kookwinkel uit met een pan. Een agent houdt 
hem aan. Hij zegt: ‘Waarom ren jij weg zonder te betalen?’ ‘Nou’, 
zegt de boef, ‘het zijn steelpannen!’ 
 
Twee gekken gaan fietsen. Onderweg laat de ene zijn banden 
leeglopen. waarom doe je dat? vraagt de andere. het zadel stond 
een beetje te hoog! " 
 
Raadsel 



 
 
waarom zijn vissen zo slim (stop het antwoord in de ideeënbox) 
antwoord van het vorige raadsel: de groenteboer 
 
 
 
 
 
Spelletje: 
klik hier om het spel te spelen 

 
 
 
 
 
 
Dit was helaas alweer het einde van deze schoolkrant. Na ons 
kamp komt de nieuwe schoolkrant eraan. Wij verheugen ons er in 
ieder geval heel veel op en wij hopen jullie ook. 
 
 
 
 

https://scratch.mit.edu/projects/235985797/

