Schoolkrant
9-3-18

Maak kennis met de redactie
Hallo, wij zijn de redactie van de schoolkrant.
Onze namen zijn: Jessey, Mart en Ewout.
Wij komen uit groep 8.
Dit is ons klimopklas werk.
Wij hebben hier zelf voor gekozen.
Wij vinden dit heel leuk om te doen,
Hopelijk vinden jullie het ook leuk om te lezen!

Interview met een leerling
Wij hebben een interview gedaan met Rakel uit
groep 4, hieronder staat het interview.
v: Hoe vind je deze school?
a: Best leuk maar ik mis wel mijn vrienden van de oude school.
v: Heb je nieuwe vriendjes gemaakt?
a: Ja, Robyn.
v: Wat zijn je hobby’s?
a: Turnen, piano spelen, muziek luisteren en viool spelen.
v: Heb je nog huisdieren?
a: Ja 2 katers namelijk Sput en Plato
v: Wat vind je het leukste om te doen op school?
a: Tekenen, knutselen en gym
v: Wat vind je het leukste op het schoolplein?
a: Met Olivier (pleeg broer) spelen, zoals achter hem aan rennen.
v: Wat is je favoriete kleur?
a: Blauw

v: Wat is je favoriete dier?
a: Paarden en katten
v: Wat is je favoriete eten?
a: Pizza ,patat,spaghetti,taart, pannenkoeken en poffertjes.
v: Wat wil je later worden?
a: Turnjuf
v: Met wie zit je in het team?
a: Angelo, Robyn, Lianne en Iven
v: Wat vond je van het interview?
a: Heel leuk

Interview met een juf of meester
Ook hebben wij een interview gedaan met juf Elisa van groep 1/2B
v: Hoe vind u het werken op deze school?
a: Ik vind het werk heel leuk.
v: Wat vond u vroeger op school het leukste vak?
a: Gym en aardrijkskunde
v: Wat zijn uw hobby’s?
a: Yoga en wandelen
v: Heeft uw nog huisdieren?
a: Nee
v: Waar kunnen we u ‘s nachts voor wakker maken?
a: Voor een vakantie naar een warm land en voor een stuk chocolade.
v: Wat vindt u het leukste vak om te geven?
a: Knutselen met de kleuters en engels
v: Wat is uw favoriete kleur?
a: Groen

v: Wat is uw favoriete dier?
a: Hond
v: Wat is uw favoriete eten?
a: Quiche
v: Wat wilde u vroeger worden?
a: Altijd al juf
v: Heeft u een relatie?
a: Ja, ik woon samen met mijn vriend.
v: Wat vond je van het interview?
a: Heel leuk

Moppentrommel
Mop:
Jantje en zijn moeder rijden langs een fabriek.
hij ziet twee grote schoorstenen waar rook uit komt, en een kleine schoorsteen
waar geen rook uit komt. Dan vraagt hij aan zijn moeder: ‘Mam, als die kleine
schoorsteen groot is mag hij dan ook roken?’
Raadsel voor de bovenbouw:
Een gespierd paard zit vast aan een touw van een meter lang, twee meter
verderop staat een lekkere hooibaal. De eigenaar van het paard heeft het zo
neergezet dat het paard er niet zomaar bij kan. Toch ziet de boer een paar uur
later dat het paard er van eet.
hoe kan dat?
Heb je zelf nu ook een leuke mop of een ingewikkeld raadsel? Stop hem in de
ideeënbox! Wie weet komt hij dan de volgende keer in de schoolkrant!

Spelletje
Scratch
Het doel van dit spel is om alle sleutels te verzamelen door op de knoppen te
staan kan je de poorten openen. Je mag de lijnen niet aanraken.Wij weten zeker
dat 99% het niet haalt
Klik hier om het spel te spelen

Rare feitjes
over: Coca Cola
Wist je dat Coca Cola vroeger Cocaïne (drugs) bevatte, dat het vroeger groen was
en dat het als medicijn werd gebruikt?

Weetjes over de school
We hebben wat vragen aan meester Richard gesteld, dit zijn de antwoorden:
Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?
227 leerlingen 104 jongens en 123 meisjes
Hoeveel leraren werken er op deze school?
22
Wanneer is de school gebouwd?
1962
Iets over de nieuwe school?
Ze weten het niet zeker maar deze dingen willen ze er in doen:
Veel licht, glas, schuifwanden tussen de klassen, dakterras en een grote hal.
De oppervlakte van de school is ongeveer 1000m2

Tot slot
Dit was de eerste schoolkrant. Wij hebben er met veel plezier en enthousiasme
aan gewerkt. Wij hopen dat jullie het leuk vinden om te lezen.
Heb je nu nog ideeën over de volgende schoolkrant? Schrijf het voor ons op en
stop het in onze ideeënbox. Hij staat beneden in de hal.
Groetjes, de redactie van de schoolkrant.

