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Van kinderen
Voor kinderen
(en een beetje voor volwassenen)

Foto’s
Reportages
En meer…..
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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 2e 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

Laura

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

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.

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

Olaf
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.
Mirthe
Ik zit in groep 6. Ik
wil iets veranderen
op school. Ik ben
goed in dingen
bedenken. Ik ben
goed in spelling.

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

Sem
Ik zit in groep 5. Ik wil
graag de school helpen.
Ik kan goed dingen
bedenken. Ik wil dat
iedereen plezier heeft.
Youp
Ik zit in groep 7b.

Nikki
Ik zit in groep 5.
Ik wil graag de
school helpen om
nog beter te
worden. Ik ben
goed in spelling.

Ik zit in de
leerlingenraad
omdat ik graag
wilde en ik gekozen
werd. Ik hou van
rekenen, hockeyen
en voetbal.

INTERVIEW
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Juf Michelle
1 Hoe lang ben je al juf?
16 jaar
2 Heb je een huisdier?
Ja een hond
3 Deed je vroeger aan sport?
Ja hockey
4 Wat vind je het leukste om te doen?
Lezen
5 Welke groep heb je?
Groep 3 en groep 8
6 Ben je op kamp geweest?
Ja
7. Favoriete Muziek
Ik luister graag naar 100% NL. Ik hou van NL muziek dus.
8. Favoriete Serie
Working Moms (een echte vrouwen serie op Netflix)
9. Zoet of Zout
Zout
10. Wat vind u lekker om te eten in de avond?
Popcorn, zout natuurlijk!
11. Ochtend of avond mens?
Avond mens, zeker (maar in de ochtend ben ik ook gezellig hoor!)

PUZZEL
INTERVIEW
FOTO’S
W
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Hier een korte impressie van een
normale werkdag op school.

Groetjes Karlijn

VAKANTIEPUZZEL
ZZEL
[Typ hier]

Anna
Camping
Duitsland
Fiets
Huisje
Lopen
Nederland
Patat
Reizen
Spanje
Strand
Wingerd

Auto
Caravan
Engeland
Frankrijk
Italië
Muziek
Nikki
Pizza
Sam
Spelen
Trein
Youp

België
Charlotte
Eten
Gamen
Laura
Myrthe
Olaf
Puzzelen
Sem
Stad
Vakantie
Zon

