
Schoolkrant 
 

 

Hallo, leuk dat je onze schoolkrant leest! 

Vonden jullie onze vorige schoolkrant leuk? 

Dit is alweer de tweede schoolkrant. 

En hij wordt natuurlijk net zo leuk als de eerste!  

 

Interview ‘de boom op het schoolplein’.  

 

V: Hoe vindt u het om zo lang te leven? 

A: Best leuk, maar het is wel super zwaar. 

 

V: Hoe voelt het als uw takken gesnoeid worden? 

A: Dat vind ik wel een afgezaagd grapje, maar het voelt net alsof je wordt gekieteld. 

 

V: Hoe voelt het om in een onweersbui te staan? 

A: Heel eng, want ik ben bang dat ik word getroffen door de bliksem. 

 

V: Hoeveel takken heeft u? 

A: Kom een andere keer terug dan heb ik ze misschien geteld. 

 

V: Bent u weleens geschorst van school? 

A: Nee, mijn schors zit er nog aan. 

 

Nog een leuk feitje over de boom: Als de nieuwe school er komt blijft de boom staan! 

 

 

 

 

  



Scheet Van De Week. 

 

Dit idee was van Jan uit groep 8 en daarom heeft hij ook gelijk gewonnen. :) 

 

Woordzoeker   
Speel deze super leuke woordzoeker! 

Hij is lekker moeilijk!! 

 

Moppen 
Gek en Niemand zitten in de boom en Niemand valt eruit. 

Gaat het? zegt Gek. 

Gek belt 112 en zegt: Hallo ik ben Gek en Niemand is uit de boom gevallen. 

 

Famke en Fiep uit groep 3 hebben deze raadsels en moppen verzonnen: 

1. Het is groen en het skiet? 

2. Wat is een kraan die geen water geeft?  

3. Kippen lopen op straat en de ene kip vraagt, mag ik in het midden lopen. 

4. Wat heeft de naam van een dier, maar is zelf geen dier? 

 

Raadsel van de vorige schoolkrant: 
 

Dit is het antwoord van het raadsel met dat paard. 

Het antwoord is: Het touw zit nergens aan vast. 

 

Spel 
 

Dit is het tweede spel en de tweede code. 

klik hier om te spelen. 

  

https://goo.gl/LMbWu8
https://scratch.mit.edu/studios/4825495/


Interview kind 

 

Wij hebben een interview gedaan met de enige echte Lady Lizzy (Lieselot uit groep 5). 

V: Wat is jouw droombaan? 

A: Iets met youtube of danseres. 

 

V: Wat is je lievelingseten? 

A: pasta 

 

V: Wat is je favoriete kleur? 

A: roze 

 

V: Wat is je lievelingsdier? 

A: kat 

 

V: Waarom ben je begonnen met een Youtube kanaal? 

A: Ik keek vroeger vaak naar Youtube en mijn zus vroeg of ik een Youtube kanaal wilde 

beginnen. 

 

V: Hoeveel abonnees heeft je Youtube kanaal: Lady lizzy? 

A: 92 

 

V: Wat voor video’s kunnen wij vooral  vinden op je Youtube kanaal? 

A: Vlogs en challenges. 

 

V: Wat is je hobby? 

A: Dansen en filmpjes maken. 

 

V: Hoe vond je het toen wij je vroegen voor een interview? 

A: Ik had het interview niet verwacht, maar het was wel erg leuk. 

 

Abonneer dus alvast op het Youtube kanaal Lady Lizzy. 

Verslagen 

Dit verslag is gemaakt door Fiep en Famke uit groep 3. 

 

Groep 3 is op 22 maart naar Museum van Mesdag geweest. Ze gingen met de bus 

ernaartoe. Toen ze daar aankwamen werden ze in 2 groepen verdeeld. 

De groep waarin Famke en Fiep zaten begon als eerste iets te tekenen. 

Daarna gingen ze een spel doen dat ze moesten onthouden wat er op een schilderij 

stond. Als ze afgekeken hadden waren ze af. 

Ze gingen daarna naar een beeldje van een halve varken met een billen bijtertje 

erop (een soort slangetje). En ze hebben nog veel meer gedaan! 

Iedereen vond het zo leuk! 



Verslag Nationaal Archief Janna uit groep 7. 

 

Op maandag 26 maart gingen we weg met een bus naar het Nationaal Archief 

Dat was gezellig. 

Toen we er waren keken we naar een presentatie. 

We moesten ontdekken wat er was gebeurd met de Geldermalse. 

De groep werd gesplitst in tweeën. 

Mijn groep ging eerst naar de tentoonstelling. 

Het was er stoffig en het rook muffig. 

Er was een heel dik boek en er waren tekeningen van een Dodo. 

Toen gingen we naar het depot (spreek uit als deepoo). 

Daar waren heel veel archieven. 

We kregen brieven van wat de oorzaak was van de ondergang van de Geldermalse. 

Die was tegen een zandbank aan gebotst en omgekiept, daardoor is hij gezonken. 

Toen gingen we weer naar school. 

 

Een dag in groep 8 

 

Groep 8 begon op donderdag 5 april met gym. 

Iedereen vond het leuk. 

Daarna gingen ze rekenen, dat was ook leuk. 

Toen hadden ze pauze. 

Na de pauze keken ze het Jeugdjournaal. 

En daarna hadden ze een Engels dictee. 

Wij van de redactie vonden het makkelijk. 

Daarna hadden ze een normale Engelse les. 

Toen hadden ze om 12:00 uur de grote pauze. 

Om 13:15 uur in de middag hadden ze EHBO en 

mochten ze elkaar helemaal inpakken met verband. 

Dus iedereen leek op een mummie. 

En daarna gingen ze zelfstandig werken en tijdens dat 

hebben wij dit ook getypt. Dan hebben we mindfulness 

(aandachtstraining), daarna is de dag alweer om. 

 

 
  



Weetjes 

 Als je gilt voor 8 jaren, 7 maanden en 6 dagen heb je genoeg geluidsenergie 

geproduceerd om een kopje koffie op te warmen. 

 Het oudste stukje kauwgom is 9000 jaar oud. 

 De gemiddelde vrouw eet 20 kg lipstick in haar leven. 

 De melk van een nijlpaard is lichtroze.  

 Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet. 

 

Dit was onze schoolkrant!! 

Wij hopen dat jullie het leuk vonden! 

 

Wij vinden het super leuk dat jullie met ons meedenken, blijf daarom ook je ideetjes 

en/of moppen in de ideeënbox doen. 

 

Groetjes de redactie van de schoolkrant:  

Jessey, Mart en Ewout (groep 8) 


