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Welkom!
Welkom bij de eerste digitale versie van de
schoolkrant!
Een team van zes leerlingen uit de groepen
zeven en acht hebben hard gewerkt aan de
eerste digitale schoolkrant.
Veel leesplezier!
- Léonie, Loes, Lars, Vincent, Sena en Idse
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Interview Marja
1 Hoelang werk je al op deze school?
Ik werk hier al 18 jaar,
2. Wat is je gênantste moment?
vaak waren er van dat soort vieringen en dan wou ik praten maar het
geluid deed het niet, ik wou dat ik kon verdwijnen
3. Voor welke klas(sen) heb je gestaan of sta je?
voor groep 3/4 , en later voor 5/6
4.Welk feest vind jij het leukst?
Ik vind kerst heel erg leuk, en de kinderboekenweek en het leukste denk ik
carry a poem
5.Heb je huisdieren?
Ja, twee poezen Pietje Sophietje
6. Hoe ben je er opgekomen om Juf te worden?
De vriendin die deze school heeft opgericht vertelde mij er over en vooral
over hoe de kinderen op deze school leren en ontwikkelen en dat vond ik erg
leuk en toen werd ik cultuurcoördinator en juf en toen vond ik het past echt
leuk
7.Heb je een favoriete serie?
Zondag met lubach en (netflix) House of card
8.Wat is je lievelingskleur?
Ik denk toch wel blauw
9.Wat is je lievelingseten?
Je kan me eigenlijk met alles blij maken ik denk toch wel Aziatisch
10.Welk project vond je het leukst?
Leonardo da vinci, sowieso
11. Wat wordt het nieuwe schoolproject
Een soort techniek project en dan met allemaal kettingreacties

Sena & Lars
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Zevensprong wordt omgetovert tot Zwijnstein.
In de klas de Muishonden in 7/8 zitten veel Harry potter fans.
Daarom organiseren een paar van de grootste harry potter fans uit de klas een harry potter dag aan het einde
van 2018 voor alleen de Muishonden.
Zelf zit ik ook in de organisatie we gaan zwerkbal spelen en toverdrank les krijgen van een klasgenoot die
zichzelf omtovert tot professor Sneep.
Als je niet zo bekend bent met harry potter; zwerkbal is voor tovenaars hetzelfde wat voor ons voetbal is maar
dan op vliegende bezems, iedere tovenaar kent zwerkbal.
-

Idse Tromp
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Oud leerling: Juliette
1. Wat vond je het leukste vak en waarom?
Gym omdat je niet stil hoeft te zitten.
2. Wie vond je de aardigste juf/meester en waarom?
Brenda omdat ik bij haar altijd mocht helpen met nakijken.
3. In welke groepen zat je?
Knokkers groep 6 en de Muishonden ⅞
4. Welke feestdag vond je het leukst op school?
De laatste schooldag natuurlijk!!
5. Hoe was het om weg te gaan en om de eindmusical voor het laatst te doen?
Ik vond het gek genoeg niet zo erg omdat ik verder wou gaan.
6. Waar ging je eindmusical over?
Beste school van nederland.
7. Wat vond je het leukste project en waarom?
Leonardo Da Vinci omdat het over de geschiedenis ging en ik vond geschiedenis toen leuk.
8. Vond je surprises maken leuk en waarom of niet?
Ik vond de surprises maken leuk maar het gedicht echt niet.
Léonie
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intervieuw oud leerling huib 17
1. Wat vond je het leukste vak?
 Gym omdat de andere vakken saai waren.
2. Wie vond je de leukste juf of meester en waarom?
Marja want dat waren goeie oude tijden.
3. Wat is je leukste herinnering op de 7 sprong?
Mijn leuke tijd met mijn vrienden.
4. Wat speelde je vaak buiten.?
Voetbal en ginger soms heel heftig toe
5. We was in je mjoesikol ?
Ik was een dronken gangster
6. Wat vond je van school tuinen?
Ik weet nog dat de soep de lekkerste ooit was

7. Wat vond je van de mjoesikol ?
Leuk want je hoefde niet veel te werken
8. Vond je de surprises leuk waarom wel waarom niet?
Leuk want het is gezellig en om te maken meestal ook leuk behalve als het zorgt dat je
Andere leuke dingen niet kan doen want je surprise is nog niet af.
Loes
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Twee van onze redactieleden hebben zich verstopt in de
school.
Denk je te weten waar het is?
Schrijf het op een briefje met de plek, naam en
achternaam en de groep van het kind waarvan je de
ouder ben, datum en tijd wanneer je het briefje in de
brievenbus doet voor een mooie prijs!
De brievenbus staat in de binnenkomst hal
Veel succes
- Léonie en Loes
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Moet alles kloppen?
Een stukje filosofie

Oké het verhaal hieronder slaat misschien nergens op, maar moet alles eigenlijk kloppen?
Er zijn zoveel dingen die niet kloppen maar wat men vaak vergeet is dat niks fout is.
duz al iz dezu sin verkeert gespeldt en al heefd deezu zim geen hooftd leter of pund, het is geen verkeerte sin
Je zal in dit verhaal zóóó veel ding lezen waarvan men denkt het niet te kunnen bestaan, als nog het bestaat want je zal
het ov een seconde of twee aan het lezen zijn.

359 tekens (exclusief spaties)

De appel was bezig begrijpelijk de bieb het ballonnetje te geven om te beloven dat het spelletje ergens over abrikozen
actief ging stoppen.
De abonnees hielden van afwezigheid van ambulance kathedraal.
Complex aquaduct vond ook dat dit babygedrag was in kranten artikel contractueel.
Het was essentieel dat de skiër zijn examen haalde dus waren de perziken rijp.

Ik vind dit niet echt een mooi voorbeeld.
Als je nog wat verder leest DAN
DAN kom je bij een mooi voorbeeld.

⚠Waarschuwing⚠

In het volgende verhaal zitten meerdere talen.
Waaronder:
Swahili
Noors
Nederlands
Engels
Ook wordt het Runen alfabet gebruikt
(het schrift van de vikingen)

235 tekens (exclusief spaties)

sier was du d’r hater toen mee er forstår vakker spoon the jeg ng'ombe
ᛃᛁᛃ᛬ᚺᛖᛖᛏ᛬ᛚᛟᛖᛊ᛬ᛖᚾ᛬ᛃᛖ᛬ᛒᛖᚾᛏ᛬ᚷᛖᚲ᛫
jambo håret si wewe with mpumbavu ᚺᛖᛖᛏ᛬ ambaye karibuni
en ᛇᛞᛏᛊᛂ᛬ zei bla forstår  bla hoe just hij oké
So hva he bla alikuwa  playing ditt  ᛁᚲ᛬ in Jeg garden hivi  his ik
he eten by cookie

Idse Tromp
ᛇᛞᛏᛊᛂ᛬ᛏᚱᛟᛗᛈ᛫
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Vincent

Alien invasie op school

