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NIEUW MAGAZINE
Van kinderen, Voor kinderen
(en een beetje voor volwassenen)

Columns
Foto’s
Reportages
En meer…..

Tekening door Karlijn (Gr 8)

VOORSTELLEN
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Dit magazine is mogelijk gemaakt door de leerlingenraad van de Wingerd.
Hieronder stellen wij ons even voor. Het streven is om elke maand een
magazine online te zetten op de website van de Wingerd. We zullen elke
maand reportages doen, interviews afnemen, foto’s nemen van
gebeurtenissen, columns schrijven en nog veel meer. Veel plezier met onze 1 e
editie van het schoolmagazine.
Karlijn

Anna

Ik zit in 8d.Ik ben goed
in tekenen, knutselen
en gymmen. Buiten
spelen en gymmen zijn
de leukste vakken. Ik
wil een blije school en
blije kinderen.

Ik zit in 7/8c

Sam
Ik zit in groep 8d.Ik
wil graag dingen
oplossen. Ik ben
goed in dingen
bedenken. Plezier op
school vind ik het
allerbelangrijkste.

Ik wil graag dingen
veranderen. Ik ben goed
in hockey. Gymmen is
het leukste vak. Ik wil
kinderen blij maken.

Laura
Ik zit in 7/8. Ik zit in de
leerlingenraad omdat ik
mee wil beslissen. Ik ben
goed in schaatsen en
skeeleren. Ik kan goed
rustig blijven. Gymmen en
rekenen zijn de vakken die
ik leuk vind.

Olaf

Charlotte

Ik zit in groep 6. Ik wil
graag helpen om de
school beter te
maken. Ik ben goed
in hockey. Ik vind taal
heel leuk. Ik vind het
leuk om andere
kinderen te leren
kennen in de
leerlingeraad.

Ik zit in groep 7b. Ik wil
graag meehelpen om de
school te verbeteren.
Ik hou van dansen en
drama.

Sem
Mirthe
Ik zit in groep 6. Ik
wil iets veranderen
op school. Ik ben
goed in dingen
bedenken. Ik ben
goed in spelling.
Youp en Nikki waren afwezig. Zij stellen zich volgende keer voor.

Ik zit in groep 5. Ik wil
graag de school helpen.
Ik kan goed dingen
bedenken. Ik wil dat
iedereen plezier heeft.

COLUMN
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Hoi, ik ben Olaf en zit in groep 6b. Dit jaar zit ik in de
leerlingenraad. De kerstvakantie duurde dit jaar best lang
omdat de school een week eerder dicht ging, dus ook het
kerstontbijt was eerder. Ik heb heel veel buiten gespeeld en
jullie ook?. Ik ben benieuwd hoe jullie kerst was, die van mij
was in ieder geval leuk. Oud en nieuw was erg leuk, ik heb
vuurwerk afgestoken en met meerdere mensen gevierd. Ik was
blij dat er nog vuurwerk was! Ik heb veel uitgerust en lekker
uitgeslapen, ook heb ik veel gelezen. Natuurlijk hebben we ook
veel binnen en buiten gespeeld met vrienden. Wat ook leuk is,
is om samen met je ouders een mooie wandeling door het bos
te maken, zoals wij hebben gedaan bij de Amsterdamse
waterleidingduinen... maar pas wel op voor loslopende herten
die je brood willen opeten!

Ik ben blij dat we weer naar school kunnen zodat ik iederen
weer kan zien.

Olaf (groep 6)

INTERVIEW
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JUF WILMA
Door Laura en Anna
Waar irriteert u zich wel eens aan?
Aan mensen die anderen niks gunnen
Bent u wel eens boos en waarom?
Ja, dan ben ik gewoon moe.
Van wie bent u fan?
The Script en de Dijk
Wat is uw grootste hobby?
Jumpen, wandelen en lezen.
Wat voor beroep zou u doen als u geen leerkracht zou zijn?
Radio presentator of Psycholoog
Wat is uw lievelingseten?
Zoete aardappel met groenten.
Wat voor dier zou u willen zijn en waarom?
Een vogel, dan kan ik vliegen.
Wat voor muziek luistert u?
Van alles, ik vind zoveel leuk.
Wat is uw favoriete kledingstuk?
Spijkerbroek
Bent u ijdel en hoe zie je dat?
Nee, ik ben niet ijdel.
Chips of chocola?
Chocola
Hoe laat staat u op om naar school te gaan?
6 uur 25.
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De kerstvakantie begon natuurlijk eerder dan verwacht. De
scholen moesten een week eerder dicht. Dat betekende een
week meer leuke dingen doen. Alhoewel… Alles zat zo’n beetje
dicht deze kerstvakantie. Op kerstavond vertelde mijn oma dat
ze vier kaartjes gewonnen had voor de schaatsbaan. Die bleek
nog open te zijn. Helaas waren er geen tijdsloten meer en ging
dat dus niet door. Verder was kerstavond heel leuk. We
hadden heel veel gangen en we keken een kerstfilm. Die dag
erna gingen we naar mijn andere oma. Daar waren mijn nicht
en neef ook. Voor dat kerstdiner hadden we zelf het
voorgerecht meegenomen. Het was heel gezellig en daar
keken we ook een kerstfilm. Op tweede kerstdag bleven we
thuis en aten we tomatensoep, lekker makkelijk, hè mam? En
een lekker toetje. Ik heb ‘m bijna helemaal zelf gemaakt. Mijn
moeder had zelf kaartjes gekocht voor het schaatsen, daardoor
konden mijn zus en ik toch nog schaatsen! Maar eerst oud en
nieuw. Dat was geweldig! We deden een heel leuk spelletje.
Ook aten we heel veel oliebollen en appelflappen. Toen het
(eindelijk!) twaalf uur was, keken we naar het vuurwerk (dat
was er) en aten bitterballen. Mmm! De laatste vrijdag van de
vakantie gingen we schaatsen. Dat was heel leuk! Het lukte
ook goed. Na twee uurtjes geschaatst te hebben, gingen we
naar huis. Daar wachtte lekker eten op ons. Mijn moeder
beweerde dat zij het allermeest geschaatst had. (Nou, wij
wisten wel beter!) Ondanks de Coronamaatregelen was het
toch nog een supergeslaagde vakantie!

De beste wensen voor 2022! (Al ben ik daar nu misschien een
beetje laat mee?)

Charlotte (groep 7)
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JUF KIM
Door Olaf en Mirthe
Wat wilde je vroeger worden?
Kapster , juf en moeder
Wat is je lievelingskleur?
Roze
Wat is het stoutste wat je ooit gedaan hebt?
Op een schoolplein geweest van een verlaten school schoolgebouw.
Wat doe jet het liefste op vakantie?
Lekker zonnen
Wat zou je wensen?
Gezondheid en geluk voor iedereen. En vrede op aarde.
Wat is je favoriete sport?
Zwemmen
Hoeveel vriendinnen heb je?
5
Wat eet je graag?
Pasta
Wat zou je doen als je baas van de school was?
Een hond in de school.
Wat is je favoriete vervoersmiddel?
Mijn voeten

INTERVIEW
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JUF NICOLE
Door Charlotte en Youp
Wat voor dier zou je willen en waarom?
Roofvogel, dan kan ik vliegen
Feyenoord, Ajax of PSV?
Feyenoord
Winter, lente, zomer of herfst
Lente, lekker weer
Koud of warm?
Warm
Waar irriteert u zich wel eens aan?
Als mensen niet goed naar elkaar luisteren.
Wat voor muziek luistert u?
Coldplay, U2 maar ook radio 538
Chips of Chocolade?
Chocolade
Zoet of zout
Zout, ik hou niet van snoep
Papier of digitaal
Beide
Vroeger of nu?
Nu

