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Van kinderen
Voor kinderen
(en een beetje voor volwassenen)

Foto’s
Reportages
En meer…..

Tekening door Olaf (Gr6)
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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 FEIA
Door Charlotte en Youp
Chips os Chocolade?
Chocolade
Wat had u willen doen als u geen leerkracht was geweest?
Interieur adviseur
Thuis of school?
Thuis
Welk dier wilt u graag zijn?
Dolfijn
Op welke basisschool heeft u gezeten?
Buskusschool in Zevenkamp
Zit of zat up een sport?
Vroeger op schaatsen, nu in de sportschool
Favoriete film?
The Lion King
Papier of digitaal?
Papier
Favoriete vakantieland?
Curacao
Vliegtuig of auto?
Auto
Stad of natuur?
Stad
Favoriete feestdag?
Kerst
Chillen of Sporten?
Chillen
Serie of film?
Serie
Idool vroeger?
Ireen Wüst

INTERVIEW
KLEURPLAAT
W
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JUF HANNEKE
Door Olaf en Mirthe
Waar irriteert u zich wel eens aan?
Oneerlijke mensen
Vergaderen
Rekeningen betalen
Juf of meester ziek melden
Brieven maken
Regels bedenken
Heeft u huisdieren?
Nee geen huisdieren meer.
Vroeger heb ik veel huisdieren gehad. Konijnen, vogels, vissen.
Van wie bent u fan of was u vroeger fan van?
Ik hou van franse liedjes. Abba en Rowen Heze vind ik ook erg leuk.
Wat zijn u grootste hobby’s?
Koken
Wandelen
Haken
Wat voor beroep zou u willen doen als u geen leerkracht zou zijn?
Kok
Boekenwinkel werken
Minister van onderwijs (klassen kleiner, extra hulp, Veel natuur op het schoolplein
Wat is uw geschiedenis in het onderwijs?
Begonnen als juf in groep 8. Daarna alle groepen gedaan.
In 2008 ben ik adjunct directrice geworden
In 2013 directrice van de Wingerds.
Wat is uw favoriete kledingstuk?
Spijkerbroek

[Typ hier]

INTERVIEW

8

JUF YVOLI
Door Anna en Laura
Wat vindt u stom aan school?
Administratie
Wat is uw lievelingskleur?
Paars
Wat is uw favoriete film?
Bambi
Wat vindt u leuk aan school?
Kinderen, gesprekken, contact met collega’s, samenwerken
Wat is uw lievelingseten?
Vietnamees eten
Chips of snoep?
Chips
Hoe laat gaat u naar bed?
Half elf
Hoe komt u naar school?
Fiets of auto
Heeft u huisdieren?
Ja 2 konijnen
Speelt u graag spelletjes?
Ja zeker wel

REPORTAGE
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Hierbij een fotoreportage
van het carnavalsfeest op
school.
Gemaakt door Charlotte uit
groep 7

REPORTAGE
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Foto’s gemaakt door
Laura uit groep 7

Groep 4 doet allerlei
spelletjes. De groepen
3 en 7 doen een
wedstrijdje
ontbijtkoekhappen
met handen op hun
rug.
Alle groepen van de
kleuters doen
spelletjes op de gang
en in de klas doen ze
de pinguïndans.
Groep 5 doen allerlei
spelletjes.
Verslag van Sem uit
groep 5

