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De school is weer begonnen.

Dus er komt een nieuwe schoolkrant aan. In

deze  schoolkrant komen deze hoofdstukken aan

bod:

-nieuwe klassen

- verrassing

- recept

- moppen

- ideeën

Veel plezier met het lezen van de schoolkrant!



Nieuwe klassen

De zomervakantie is voorbij en het schooljaar is

begonnen. Jullie zitten allemaal bij nieuwe

juffen of meesters. Of nog bij dezelfde juffen

of meesters en misschien ook wel een andere

klas. Wij wensen jullie een leuk jaar.



Verrassing

Om het nieuwe schooljaar te beginnen hebben

wij een verrassing bedacht. Namelijk een

schrijf/teken wedstrijd !!! Voor de groepen 1

tot en met 5 is het een tekenwedstrijd. Je

tekent iets leuks van je vakantie. De groepen 6

tot en met 8 een schrijfwedstrijd. Je schrijft

dingen over je vakantie. Je mag er als je wil ook

een kleine tekening bij maken. We komen

binnenkort langs met papiertjes om je

verhaal/tekening te maken. Je hebt een week

de tijd om het te maken uiterlijk vrijdag 1

oktober  moet het ingeleverd zijn dat kan bij

een van de leden van de schoolkrant. Op het

blaadje moet je naam en klas erop. De winnaar

krijgt een prijs. Alvast heel veel succes met de

wedstrijd !!!



drolletjes koekjes!!!

recept

Wat heb je nodig?

● Chocolade koekjesdeeg

● Oogjes spikkels

● Glazuur

● Als je wil nog versiering

Als je het chocolade koekjes deeg hebt moet je het

in een drol vormen. Als de drol klaar is doe je oogjes

erop. onder de oogjes doe je glazuur. als je verder

het nog wil versieren mag dat maakt niet uit wat je

erop doet.



veel plezier met bakken en eet

smakelijk !!!

Moppen!!!

Jantje en Peter zijn op het strand. Ze krijgen allebei een
boterham van Jantjes moeder. Jantje gooit die van Peter
in het water. Peter huilt. Er komt een man langs die
vraagt: ‘Wat is er jongetje, waarom huil je?’ ‘Jantje heeft
mijn boterham in het water gegooid’, antwoordt Peter.
De man vraagt: ‘Was het met opzet?’ Jantje: ‘Nee, met
kaas.

Hoe heet de vrouw van Messi?
ANTWOORD
Vorki

Welke drie letters zit er niet in het alfabet?
ANTWOORD
KLM want die is net weggevlogen.

Waarom lopen katten een modeshow?
ANTWOORD
Ze doen de catwalk!



Ideeën

Heb je nog een leuk idee voor de schoolkrant?
Schrijf op een briefje! En wie weet gebeurd het!

Het briefje kan je bij de hoofdingang inleveren. Er staat
een doos en daar mag je het in doen als je een leuk
idee heb!

Bedankt voor het lezen
van de schoolkrant veel
succes op school we
hopen dat je het leuk



vond en tot de
prijsuitreiking.
Doeiiiiiiii!!!!!!!


