
Schoolkrant 5  
 

 
Hoi! Dit is onze nieuwe schoolkrant! Vonden jullie de vorige ook 
zo leuk?!  Wij hebben nu lekker veel weetjes en een super leuk 
spelletje. De interviews zijn ook heel leuk geworden. Dus heel 
veel plezier met lezen. 
 
  



Interview met een tweeling (1) (Nikki en Vos groep 6) 
 
V: Hoe vinden jullie het om tweeling te zijn? 
A: Daar hebben we nooit over nagedacht. 
 
V: Hebben jullie wel eens ruzie? 
A: Ja, vaak. 
 
V: Dragen jullie vaak dezelfde kleding? 
A: Nee, wij niet 
 
V: Hebben jullie dezelfde hobby’s? 
A: Nee. 
 
V: Vinden jullie het werk op school allebei even makkelijk? 
A: Nee, Vos vind het makkelijker dan Nikki. 
Interview met een tweeling (2) (Sil en Len groep 4) 
 
V: Hoe vinden jullie het om een tweeling te zijn? 
A: Meestal leuk maar soms niet. 
 
V: Hebben jullie weleens ruzie? 
A: Soms. 
 
V: Dragen jullie vaak dezelfde kleding? 
A: Ja, vaak. 
 
V: Hebben jullie dezelfde hobby’s? 
A: Wij doen allebei aan scouting. 
 
V: Vinden jullie het werk op school allebei even makkelijk? 



A: Ja. 
 
Weetjes over tweelingen 
 
Wist je dat… 
 
...Tweelingen twee verschillende vaders kunnen hebben? 
...Tweelingen niet dezelfde vingerafdruk hebben? 
... Je tweelingen het best uit elkaar kunt houden door naar hun navel te 
kijken? 
...Speurhonden tweelingen uit elkaar kunnen houden? 
...Grote vrouwen een grotere kans hebben om tweelingen te krijgen? 
...Tweelingen het vaakst voorkomen in Centraal Afrika? 
...De kans dat een vrouw een tweeling krijgt nu 76% hoger is dan 30 jaar 
geleden? 
 
Interview meester Jack 
 
V: Hoelang doet u uw werk al? 
A: 9 jaar. 
 
V: Vind u uw werk leuk? 
A: Ik vind het hartstikke leuk om te doen. 
 
V: Wanneer wilt u met pensioen gaan? 
A: Ik ga pas met pensioen als dat moet. 
 
V: Wat is uw leukste gymles om te geven? 
A: een vrije les (dat iedereen zelf kan kiezen wat ze willen doen 
en de zaal staat vol met leuke dingen). 
 
V: Vind u het fijn als er een stagiair/stagiaire komt 



A: ja en nee omdat er dan meer hulp is en meer aandacht is 
voor de kinderen en dat ik wat hulp heb en nee omdat ik dan 
mijn werk een beetje uit de handen moet geven en ik vind het 
heel leuk om zelf te doen. 
 
V: Welke sport vind u zelf heel leuk? 
A: Handbal, squash, tennis, golf en surfen. 
 
V: Bent u getrouwd? 
A: Ja met Miranda (al 3 jaar) en ik heb kamp verkering met juf 
Christel gehad. 
 
V: Heeft u een kind en wilt u er nog een? 
A: Ja ik heb een kind die heet gijs en ik wil graag nog een kind 
 
Moppen 
‘Wat een geweldige wedstrijd was dit’. Zegt een voetbal 
supporter tegen de scheidsrechter. ‘Jammer dat u niet gekeken 
hebt. 
 
De grote zus van Jantje is zwanger. Ze zegt tegen hem: ‘Nou 
jantje jij wordt binnenkort oom’. Waarop Jantje antwoordt: ‘Dat 
wil ik helemaal niet, ik wil buschauffeur worden’! 
  
Raadsel 
Wat eet een vegetarische kannibaal? (stop het antwoord in de 
ideeënbox) 
 
 
 



Het schoolreisje naar Duinrell. (door Raf en Joost uit 
groep 5) 
We gingen met groep 4,5,6 en 7, Verdeeld in twee bussen. 
Gelukkig ging het niet regenen maar bij de splash kwam een 
tsunami. De zon scheen lekker fel! Groep 6 en 7 mochten zelf 
lopen en groep 4 en 5 moesten met ouders mee lopen. De 3 
lievelings attracties van groep 5 zijn:  
1: falcon 
2: splash 
3: kikkerachtbaan 
En aan het einde kreeg iedereen nog een lekker ijsje. De bus 
van groep 4 en 5 kwam te laat dus de andere buschauffeur 
moest de buschauffeur van onze bus bellen. Maar gelukkig was 
na een paar minuten de bus er al. Het was een top 
schoolreisje!! 
 
Spelletje 
 
klik hier om het spel te spelen. 
 
 

Slot 
Dit was het einde van deze schoolkrant. Dit was de laatste van 
dit schooljaar, in de volgende groep komen er nog meer!!! 
Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst. En tot volgend 
jaar. En groep 8 een super leuke musical toegewenst. Maar 
vooral: Heel veel plezier op de middelbare school.(we zullen 
jullie missen :( Doei Doei!👋👋👋🙏) 
 

https://scratch.mit.edu/projects/229105223/#player

