
   De schoolkrant 
Hoi, leuk dat je onze derde schoolkrant leest! 
Vonden jullie de vorige ook zo leuk? 

Interview met juf Christel 

Wij hebben een interview gedaan met de enige echte Juf Christel uit groep 8. 

V: Wat vindt u van de schoolkrant? 
A: Heel leuk, ik vind het goed dat er een schoolkrant is. 
 
V:  Wat is uw lievelingseten? 
A: Lasagne 
 
V: Wat is uw lievelingskleur? 
A: Rood 
 
V: Wat is uw lievelingsdier? 
A:  Een Paard en een hond 
 
V: Waarvoor kunnen wij u ‘s nachts wakker maken? 
A: Chocolade 
 
V: Als u niet in groep 8 kon lesgeven, welke klas zou u dan les willen geven? 
A: Groep 3 
 
V: Wat is eigenlijk een IB er? 
A:  Een interne begeleider die zorg draagt voor leerlingen die zorg nodig hebben. 
 
V: Wat vindt u ervan om IB’er te zijn? 
A: Het  leukste wat er is. 
 
V:Hoelang ziet u uzelf nog op deze basisschool werken? 
A: 5 jaar hooguit 
 



V: Wat vond u van dit interview? 
A: Leuk, dan weten kinderen wat ik leuk vind en wat ik doe. 

Woordzoeker 

https://goo.gl/3vScCu  

Klik op de bovenstaande link. Dit is een woordzoeker! 

Weetjes 

- De langste plaatsnaam ter wereld is te vinden is Wales, hier kun je het dorpje 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vinden. Deze 
plaatsnaam telt 58 letters. 
 

- Het merendeel van de mensen kent het verschil niet tussen honger en dorst. 
De meesten hebben de neiging om iets te eten als we dorst hebben. 
 

- In Nederland heb je rare plaatsnamen, zoals: 
○ Kijkuit 
○ Hongerige Wolf 
○ Doosje 
○ Raar 
○ Boerenhol 
○ Nummer Een 
○ Warm en Ziek 
○ Nooit gedacht 

Dit zijn nog een paar weetjes: 

● De vlammen uit de zon zijn 20 tot en met 50 miljoen graden warm. 
● Dolfijnen en walvissen slapen met een oog open. 
● Een slak kan wel 10 harten hebben. 
● Het grootste gevaar in een woestijn is verdrinking 

https://goo.gl/3vScCu


spel                                             

Dit is het derde spel: klik hier 

Verslag gemaakt door Megan uit groep 8  
Een dag uit groep 8 (2.0) 

Dinsdagochtend kwamen alle kinderen binnen rond 8:15 / 8:30. Eerst begonnen we 
met rekenen. We rekenen meestal tot 9:15. Met rekenen zijn we nu bezig met de 
thema ’s (eigenlijk alleen maar herhaling). 
 
Daarna gingen we Taal doen. Met Taal zijn we nu bij thema 8. Dit keer deden we les 
3. We waren nog niet klaar met de les toen het brandalarm afging.  
 
Na het brandalarm was het alweer pauze. In de pauze gaan een paar jongens een of 
ander spel doen. Er doen een paar meiden mee aan lummelen. En een paar 
kinderen doen ook nog voetbal. Tijdens het eten en drinken kijken we bij de Dag 
Vandaag en kijken we het Jeugdjournaal. Na de pauze gingen we weer verder met 
taal. Na Taal gingen we Spelling doen. Bij Spelling deden we les 3.  
 
Na de Spellingsles gingen we Begrijpend lezen doen. Toen was het lunchtijd.  
 
In de middag hadden we het EHBO examen. Met het EHBO examen is iedereen 
geslaagd. Tijdens het EHBO examen gingen de anderen Aardrijkskunde doen. En 
toen was het alweer 15:15. 

Grappige namen 

1. Conny Plasse 
2. Coos Busters 
3. Mette Bus 
4. Max Power 

https://scratch.mit.edu/studios/4825495/


moppen 

● Waarom heeft een dom blondje een aanhangwagen van 20 meter lang? Om de 
tuinslang te vervoeren. 

● Deze honing heeft een bijsmaak. 
● Een kerstman, een fee, een slim blondje en een dom blondje lopen op straat. Ze zien 

20 Euro op de grond liggen. Wie van hen pakt het op? - Het domme blondje 
natuurlijk, want de anderen bestaan niet. 

Tot slot 

Dit was alweer schoolkrant nummer 3. 
Dit was ook de laatste schoolkrant van deze redactie. 
Want hierna neemt groep 7 de schoolkrant over. 
Wij hopen dat jullie deze schoolkrant leuk vonden. 
Wij hebben hier veel van geleerd en wij vonden het leuk om te doen. 

Groetjes van Ewout, Mart en Jessey 


