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Ik ben er helemaal ondersteboven 
van!!  
  
(Geschreven door Jochem de hoofdredacteur)  
We zijn begonnen met wat de krant allemaal 
inhoud en wat erin staat. Toen zijn we op een 
conclusie gekomen dat we zelf een krant 
wouden maken. Toen moesten we nog de 
taken verdelen en ik werd hoofdredacteur, 
Jonathan eindredacteur, Gijs columnist, Daan 
van de opmaak en Patrick, Rosalie, Rozemarijn 
en Yael journalisten. En toen konden we 
beginnen! Deze stukjes zijn door ons gemaakt: 
Interview klassen, LLP idee?, Goed fout 
klassenfeest, Middelbare scholen groep 8 en 
vragenvuur voor juf Suze. Veel plezier met 
lezen!!!   
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Wie ben ik:  
Ik ben Daan van der Lugt en ik zit in 
groep 8. In groep 7 ben ik in 
het leerlingpanel gekomen. Je moest 
een sollicitatiebrief schrijven dus dat 
was toen best een uitdaging. Toen ze in 
de klas kwamen vertellen wie het was 
vond ik het best spannend. Ik werd dus 
uitgekozen en toen was ik wel heel 
blij.   
 
Wie zitten er in het leerlingpanel:  
Er zijn 6 leerlingen en 1 juf. Ik, 
Samira Kayomova ook uit groep 8 en 
juf Kristel hebben aan het begin van 
het jaar 4 kinderen uit groep 7A en 7B 
uitgekozen. Uit groep 7A waren dat 
Hugo van Burg en Lydia Dijkhuizen en 
uit groep 7B Mattijs Wilssing en 
Mirjam Hoeflaak.   
 
Zwerfboeken en ruilbibliotheek:  
Wij als leerlingpanel zijn ook 
verantwoordelijk voor de 
ruilbibliotheek. Eerst liep het heel goed 
maar na een tijd is dat heel erg 
afgenomen. Wij hebben daar nu iets op 
bedacht we hebben nieuwe boeken 
gekregen dat zijn zwerfboeken. Die 
boeken kunt u meenemen en op de 
site:  https://www.kinderzwerfboek.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in het boek staat een code en die kan 
je invoeren op die site. We gaan ook 
iets strenger controleren op de boeken 
die terugkomen en voor de hele mooie 
boeken komt er waarschijnlijk een 
leenbibliotheek.  
 
Wat hebben we gedaan:  
We hebben al best veel gedaan we 
hebben heel veel spullen voor buiten 
gewonnen met de doekoe actie dat 
hebben we nu al sinds ik in 
het leerlingpanel zit twee keer 
gewonnen. 3 jaar geleden is de 
ruilbibliotheek geopend toen zat ik nog 
niet in het leerlingpanel. Eerst ging het 
heel goed maar nu gaat het niet goed 
meer met de ruilbibliotheek daarom 
proberen we hem weer een beetje 
populair te maken.  
 
Wat zijn de plannen:   
Het eerst liggende plan is dus de 
ruilbibliotheek voor de rest zijn er nog 
niet echt plannen.  

 

 

  

  LLP idee? 

https://www.kinderzwerfboek.nl/
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Klassenfeest groep 8 
Thema: Proud to be fout 
 
Op donderdag 21 februari werd het klassen 
feest groep 8 gehouden. Het begon om half 7 
en eindigde om 9 uur. We kwamen binnen en 
toen iedereen er was werd het schema 
uitgelegd. We hebben samen gebeden en 
toen was het buffet geopend. Er was een ruim 
assortiment waaronder:  

• Worstenbroodjes  
• Pizza  
• Kipnuggets  
• Saucijzenbroodjes  
• Aardbeikwarktaart  
• Cup cakes  
• Dubbelvla  
• Hamburgers  

Toen iedereen zo’n beetje was uitgegeten 
hebben we het zalklampspel gespeeld. Er 
lagen verspreid door de school a4tjes in 10 
verschillende kleuren en 10 van elke kleur. Op 
de briefjes stonden nummers van 1 tot 10. De 
10 bovenop en de 1 onderop. Wie de stapel 
als eerste vond nam nummer 10 mee de 
volgende nam nummer 9 mee enz. Wie 
uiteindelijk de meeste punten had had 
gewonnen. De moeilijkheid was dat de hele 
school donker was, dus moest je je zaklamp 
gebruiken om de briefjes te kunnen zien en 
het nummer te lezen.   
Toen het spel was afgelopen was er even niks, 
maar na een kwartiertje/halfuurtje begon de 
dancebattle. Hij was georganiseerd door 
Levana en Maud. Degene die het beste zou 
dansen mocht een taart in hun gezicht gooien. 
De battle werd gehouden onder Just 
dancemuziek en dansjes. Toen de battle klaar 
was gingen we door met Just dance tot de 
ouders kwamen. Toen de meeste ouders er 
waren hielp iedereen met opruimen. Alleen de 
klas ( toen een chillhoek ) werd de volgende 
dag pas opgeruimd.  

 

 

 

Goed fout klassenfeest 

 

 

 



 
4 

Iedereen weet in groep 8 moet je de grote 
keuze maken naar welke middelbare school je 
gaat. Ik zelf heb pasgeleden een keuze kunnen 
maken. Het was heel moeilijk, ik heb de keuze 
kunnen maken. Ik zat te twijfelen tussen 
Walterbosch en het Christelijk Lyceum. 
Uiteindelijk heb ik gekozen tussen die 2, 
namelijk Christelijk Lyceum. En waarom ik die 
school heb gekozen? Ik heb er een heel goed 
gevoel bij, want de sfeer is heel fijn. De 
gangen lijken klein, maar ik vind het heel erg 
knus en gezellig. De lesboeken en de 
werkboeken zijn best fijn en zien er verzorgt 
uit. De doorslag was dat ik mezelf niet 
helemaal zou zien lopen op het Walterbosch 
en de sfeer niet heel fijn was. Dit is mijn 
mening en groep 7, Ik raad jullie aan om bij 
verschillende scholen te gaan kijken en de 
sfeer te proeven tijdens de doe-middagen. Ik 
heb juf Esther geïnterviewd over informatie 
over de middelbare school. Ik stelde veel 
vragen over de middelbare scholen keuze van 
dit jaar. De meeste kinderen gaan naar de 
Heemgaard, omdat ze de sfeer in het gebouw 
fijn vinden of omdat ze het programma fijn 
vinden bijvoorbeeld sportklas of kunstklas. De 
minste kinderen gaan naar Zone, Mheenpark 
en Stedelijk Gymnasium Apeldoorn. Op de 
vraag waarom daar weinig kinderen naar toe 
gaan antwoorde Juf Esther: ‘Zone is best ver 
en bij Mheenpark verschild het heel erg per 
jaar en Gymnasium Apeldoorn geeft alleen  

 

 

 

 

 

 

 

 

maar Gymnasium en dat niveau hebben maar 
een aantal kinderen in groep 8.’ Op het idee 
van een Sjofar middelbare school vond Juf het 
een goed idee maar ook een slecht idee. Het 
goede vond juf omdat er op de Sjofar een fijne 
sfeer hangt en dan ook op de middelbare 
school. Het minder goede vond juf dat je op 
een middelbare school veel verschillende 
geloven hebt en dat je op de sjofar alleen het 
Christelijke geloof naar voren komt. Juf Esther 
heeft op het Vegedal College gezeten. 

Middelbare scholen groep 8 
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Wij hebben (Jochem  en Yael) een 
interview met juf Suze gehad en dit zijn de 
uitslagen ervan:  

1. Hoe ervaart u het om schooldirectrice 
te zijn?   

Antwoord: Ik vind het heel leuk werk. Het is 
nooit saai, je bent altijd met iets anders bezig. 
Soms met kinderen en soms met ouders of 
voor ouders.   

2. Heeft u altijd al schooldirectrice willen 
worden?  

Antwoord: Nee ik wilde eerst altijd juf 
worden. Dat ben ik ook eerst geworden. 
‘’Waarom dan toch schooldirectrice?’’ 
Vroegen wij. Dan kun je beter helpen om 
dingen te veranderen en te verbeteren.  

3. Wat vindt u ervan dat u 2 scholen 
beheerd?   
Antwoord: Dat vind ik heel leuk en ik vind 
het ook mooi dat we van die andere 
school ook een Sjofar hebben kunnen 
maken, maar het is soms wel een beetje 
druk.  
4. Op welke school heeft u vroeger zelf 
gezeten?  

Op de Johannes Post-school. En mijn 
middelbare school was het Christelijk Lyceum 
in Emmen.  

5. Heeft u zelf wel eens lesgegeven? 
Zoja, in welke groepen?  

Ja, ik gaf eerst vooral les in groep 3 en 4 en 
later ook in de groepen 6 en 7.  

6. Welke eigenschappen vindt u bij onze 
school passen?  

Gezellig, enthousiaste kinderen, iedereen 
zorgt goed voor elkaar en iedereen werkt 
hard.  

7. Bedenkt u de thema’s?  
Nee, dat doen de juffen en meesters.  

 

 

 

  

Vragenvuur voor juf Suze 
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Interview vragen groep 6 Feline  

  
Wat deed Anne-Mar in jullie klas?  
Ze heeft geholpen met de klas weer leuk te 
maken en geprobeerd dat er niet meer gepest 
wordt in onze klas.  
  
Hebben jullie spelletjes gedaan?  
Ja een spelletje met de hele klas in de kring 
met een hoepel.  
  
Wat vond ze het leukste dat ze met jullie 
deed?  
De spelletjes in de klas.  
  
Wanneer kunnen wij het op tv kijken?   
In September  
  
Is de klas veranderd na dat Anne-Mar is 
geweest?  
Nee, een dag goed maar daarna niet meer. 
Toen was hetzelfde er werd weer gepest.  

 

Interview vragen groep 6 Joris  

  
Wat deed Anne-Mar in jullie klas?  
Anne-Mar heeft ons geholpen om minder te 
pesten en buiten te sluiten.  
  
Hebben jullie spelletjes gedaan?  

Ja, we hebben een spel gedaan dan moest je 
hand aan hand de hoepel aan de andere kant 
krijgen.  
  
Wat vond je het leukste dat ze met jullie 
deed?  
In de gymzaal een spel met een vak ja en nee, 
Anne-Mar vroeg dan dingen en moest je 
antwoord geven door in een vak te staan.  
  
Wanneer kunnen wij het op tv kijken?  
Ergens in september.   
  
Is de klas veranderd nadat Anne-Mar is 
geweest?  
Ja want iedereen is rustiger  

  
  
  

Conclusie: Anne-Mar is geweest. De klas is 
rustiger, maar er wordt nog steeds gepest.   
 

 

  

Anne-Mar in groep 6 
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