Schoolkrant 4

Hoi,
Wij zijn de nieuwe redactie.
Groep 8 is bezig met de musical en
daarom nemen wij het over.
Wij zijn Floortje, Janna, Jeroen en
Milan uit groep 7
Vonden jullie de vorige schoolkrant
ook zo leuk?

Veel plezier met het lezen van Schoolkrant 4.

Interview juf Kim over de baby
V: hoe heet uw baby?
A: Mijn baby heet Lara. Voluit Lara Yva Rosa Girolami.
V: Wat vindt u ervan om zo lang thuis te blijven?
A: Ik vind het heel fijn om zo lang thuis te zijn want een baby kost erg veel
tijd en energie. Het is dan erg fijn om daar alle tijd voor te hebben. Het is
ook heel fijn om de hele dag te kunnen knuffelen en lekker te wandelen
naar het strand. Vooral met dit mooie weer!
V: Huilt de baby veel?
A: Lara huilt gelukkig niet veel, alleen als ze erge honger heeft. Ook heeft
ze weleens buikkrampjes, dan huilt ze ook even. Ze slaapt 's nachts
gelukkig door, dus dan hebben we nooit gehuil. Erg fijn!
V: Zou u later nog een baby willen?
A: Ik weet niet of ik nog een baby wil. We hebben nu twee gezonde
dochters en dat is een erg groot cadeau! Baby's zijn natuurlijk wel erg
schattig, dus je weet het maar nooit.
V: Hoe oud is uw baby?
A: Lara is nu 11 weken oud.
V: Hoe zou u het vinden om weer te mogen werken?
A: Ik hou erg van mijn werk en heb ook wel weer zin om aan de slag te
gaan! Maar eerst nog even genieten van mijn lieve meiden en het mooie
weer.
V: Zou u uw eigen kind les willen geven?
A: Mijn eigen kinderen zou ik geen les willen geven. Als moeder leer je ze
thuis namelijk al allerlei dingen (eten met een lepel en vork, aankleden,
praten, plassen op de wc, beleefd zijn, etc.) en het is dan fijn als andere
juffen en meesters ze weer andere dingen leren.

Moppen
Martine en Ferry zitten bij elkaar in het park. Ferry zegt: Martine, wist jij
dat jongens slimmer zijn dan meisjes. Nee, zegt Martine. Dat wist ik niet.
Zegt Ferry: Zie je wel!
Een man gaat naar de dokter en geeft hem een briefje waarop staat: IK
KAN NIET PRATEN. De dokter drukt pijnlijk hard tegen de buik van de
man. AAAA roept de man. Goed zo zegt de dokter morgen leren we de B.

Raadsel
Drie vrienden zitten in een café aan de bar en vragen de rekening. De
barman zegt hen dat ze 30 euro moeten betalen. De drie vrienden betalen
ieder 10 euro. De barman gaat met de 30 euro naar zijn baas en die
vertelt hem dat hij die jongens wel 5 euro korting mag geven, want het zijn
trouwe gasten. De barman vindt het nogal moeilijk om 5 euro door drie te
delen, dus hij besluit ze alledrie 1 euro te geven en de andere 2 euro te
houden. Het oorspronkelijke bedrag was dus 30 euro (3 x 10 euro) na de
korting van de een euro per persoon hebben de jongens dus elk 9 euro
betaalt (3 x 9 = 27 euro) De barman heeft zelf nog 2 euro gehouden (27 +
2 = 29 euro) Waar is die laatste euro nou gebleven...?
Stop het antwoord in de ideeënbox

Weetjes
Wist je dat…
… Cola vroeger groen was?
… De aansteker eerder werd uitgevonden dan de lucifer?
… De aarde zo’n 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kilo weegt?
… Als je je rechteroog sluit je dan nooit over je rechterschouder kunt
kijken. Probeer maar eens (blijf stil zitten en draai alleen je nek)

Interview Jack groep 6
Wij hebben gehoord dat je zelf een potlood hebt gemaakt. Vertel daar
eens iets meer over.
V: Hoe heb je het potlood gemaakt
A: met een zakmes
V: Hoe moet je dat potlood slijpen?
A: met een zakmes
V: Schrijft het potlood soepel?
A: ja
V: Hoe kwam je op het idee om dat potlood te
maken?
A: Ik had het een keer op een filmpje gezien
V: Hoe groot is het potlood?
A: 13 centimeter
V: Hoelang duurde het om dat potlood te maken?
A: 1 middag
V: Ga je nog meer potloden maken?
A: weet ik nog niet
V: Waar heb je het potlood gemaakt?
A: In Frankrijk

Verkeersexamen groep 7 (door Martijn uit groep 7)
Het was 23 mei 2018.
Om ongeveer half negen gingen we naar de parkeerplaats achter de
leuningjes. Om 8:49 ging de eerste, en de laatste was om 9:07. Onderweg
waren er ouders die gingen checken. Iedereen kreeg een hesje met een
nummer erop zodat als je iets fout deed wisten de ouders dat (bv.) nummer 10
iets fout heeft gedaan. Ik wist zeker dat iedereen zenuwachtig was. Ikzelf ook
heel erg. De juf had gezegd dat de ouders allemaal goed verstopt zaten, maar
ik zag ze allemaal. Je kon makkelijk zien waar je iets perfect moest doen als je
een moeder/vader zag ;). Iedereen was geslaagd, dus kregen we chips!

Spelletje:
klik hier om het spel te spelen

Tot slot
Dit was de vierde schoolkrant hopelijk vonden jullie hem leuk. Voor 5 juli komt
de nieuwe schoolkrant. Hebben jullie nog ideeën voor de volgende krant schrijf
het voor ons op en stop het in de ideeënbox. Die staat beneden in de hal!

