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Inhoud





Wij zijn Mirte, Lianne en Tess. Wij hebben 

ervoor gekozen om een schoolkrant te 
maken, omdat we een extra uitdaging 

mochten kiezen om te doen. Dit project 
was een leuke opdracht en we hebben zelf 

ook wat over de kinderen en de school 
geleerd. We hebben heel KC Snijders van 

top tot teen onderzocht om de leukste 
antwoorden uit de kinderen te krijgen. 

Redactie

Wij zijn Mirte, Lianne en Tess. Wij hebben 
ervoor gekozen om een schoolkrant te 
maken, omdat we een extra uitdaging 

mochten kiezen om te doen. Dit project 
was een leuke opdracht en we hebben zelf 

ook wat over de kinderen en de school 
geleerd. We hebben heel KC Snijders van 

top tot teen onderzocht om de leukste 
antwoorden uit de kinderen te krijgen. 



Dilemma’s 





Naam: juf Marianne  
Waarom wilde je werken op een school? 
Ik ben hier komen werken omdat mijn kinderen op Kc Snijders zaten. Het 
was het heel druk met de administratie. Dus ben ik hier komen werken.

Wat wilde je vroeger worden? 
Ik wilde vroeger wel iets met verzorging doen. Dat doe ik nu ook wel een 
beetje met EHBO.

Heb je nog ander werk op deze school? 
Ik doe alles wat met het gebouw te maken heeft, dus van kleine 
schroefjes to lekkages. Met de brandweer, dingen die kapot gaan laat ik 
maken door iemand en als het alarm afgaat dan ga ik dat regelen. Voor 
de rest alles rondom EHBO.

Wat zijn je hobby’s? 
Ik hou heel veel van knutselen, kleding maken en schilderen. Dat vind ik heel leuk.

Wat is je lievelings eten? 
Indisch vind ik heel lekker en dan om het zelf te maken. Of gewoon te halen en dan lekker op te eten.

Waarom wilde je bij de EHBO? 
Omdat ik het belangrijk vind dat ik mensen kan helpen als er iets is. Dat als ze pijn hebben ik 
het een klein beetje kan verhelpen. Dat ik er misschien iets kouds op kan doen of even 
schoonmaak met een pleister erop. 

Doe je nog iets met EHBO buiten school? 
Ja, ik zit bij een EHBO vereniging en die doet ook heel veel evenementen. Dat is nu even niet 
zo door Corona. Ik zit ook altijd bij de thuiswedstrijden van ADO op de tribune voor de EHBO 
en voor de rest ben ik bij allemaal evenementen voor de EHBO.

Ga je nog een EHBO les geven? 
Ja dat wil ik wel maar ik heb dat nu niet gedaan. Ik vind dat lastig omdat ik maar 1 dag op school 
werk. 

In mijn omgeving zijn ziek en die wil ik niet zieker maken. Daarom heb ik geen EHBO les gegeven.

Welk dier zou jij voor 1 dag willen zijn? 
Ik zou wel een kat willen zijn, lekker in het zonnetje liggen en een beetje luieren.

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Ik kom om half acht binnen en dan ga ik mijn bureau een beetje opruimen zodat ik fijn kan 
werken. Daarna ga ik een kopje thee halen. Dan loop ik gelijk een rondje door de school en 
dan kijk ik hoe de school eruit ziet voor de schoonmaak en of er nog dingetjes liggen die 
gedaan moeten worden. Dan gaat eigenlijk al heel snel de telefoon voor de ziekmeldingen en 
die ga ik dan in het systeem zetten. Dan controleer ik de mail en kijk ik of er kinderen ziek 
gemeld zijn via de mail en dat verwerk ik dan ook in het systeem, zodat de juffen en 
meesters dat kunnen zien. Daarna ga ik allerlei dingetjes doen die gedaan moeten worden 
zoals de mail controleren, overleggen met bijvoorbeeld met meester Ivan en dan is het 
eigenlijk al snel twaalf uur. Dan loop ik met meester Hassan nog een rondje door de school 
en dan kijk ik nog even of er nog wat gedaan moet worden. Dan bespreek ik wat voor een 
klusjes er gedaan moeten worden en dan zijn er altijd nog grotere projecten die gedaan 
moeten worden. Dan moet er bijvoorbeeld een rapportje worden geschreven voor de 
brandweer of de brandveiligheid of er moet iets met het alarm gedaan worden. Eigenlijk hou 
ik me de hele dag een beetje bezig met klussen die gedaan moeten worden.


Interview juf Marianne 



 
 

 
 

Wat is het eerste wat je  
wilt/gaat doen als Corona  

voorbij is? 
 

 
 

Vrĳ zwemmen 
Mikki 

Bevers

Naar 
monkeytown 

Luiza 
Bevers

Shoppen 
Zoë  

Garfield

Zwemmen (in 
een zwembad( 

Jasper vos 
Garfield

Winkelen met 
mĳn moeder en 

hond. 
Sevanja 
Elmer

Een beer zoeken in 
het bos 
Valentĳn 

Floddertje 

Naar Disney land 
met mĳn beste 

vriendin  
Zoë 

Donald Duck 

Naar een restaurant  
Olivia 

Panda’s 

Feesten met familie  
Iris 

Uilen

Spiegel kopen 
Ella 

Vossen



Sport op het KC 
Snijders

Vragen meester Robbert  
1: Waarom wilde je gymmeester worden? 

    Omdat ik het zelf heel erg leuk vind om te bewegen,                 

    spelletjes te verzinnen en om kinderen te laten 

    sporten. Ook wil ik kinderen in laten zien dat sporten leuk is 

    door uitdagende opdrachten en spellen aan te bieden. 

2: Wat vind je het leukste gymtoestel in de gymzaal?     
    En waarom? 
    Ik vind balspelletje heel erg leuk! En de trampoline want

    dan kun je jezelf uitdagen. 
3: Hoelaat sta je op om de gym klaar te maken? 
    Ik sta altijd om 6:45 op en dan probeer ik er altijd rond 7:30 te zijn. 
4: Hoe maak jij je gymlessen leuk? 
    Ik probeer ze leuk te maken door het uitdagend te maken. 

    Ook zorg ik ervoor dat het bij de bepaalde leeftijd past bijvoorbeeld bij de 

    kleintjes een sprookjesbos en bij de middenbouw/bovenbouw het 

    het James Bond spel of Mario kart. Wat ik ook vaak doe is dat 

    iedereen het ook naar zijn of haar zin heeft door verschillende 

    niveaus te doen. 
5: Waar haal jij je inspiratie vandaan voor een gymles? 
    Soms verzin ik ze zelf. Sommige haal ik ook ideeën van 

    Pinterest of instagram maar ik verzin er zelf vaak nog wel wat bij. 
6: Hoe heb je tijdens de lockdown toch gymles kunnen geven? 
    In de eerste lockdown heb ik het gedaan door een YouTube        

    account aan te maken. Tijdens de tweede lockdown heb ik de kinderen van 

    de noodopvang gymles gegeven.

7: Wat vind je de leukste sportdag? En waarom? 
    Ik vind de grote sportdag het leukst omdat het super gezellig is met veel leuke

    spelletjes.

8: Vind je het leuk om de dansjes van het marimbadansen te oefenen? 
    Ik vind het super leuk om de kinderen te zien dansen! Ik vind de dansjes 

    oefenen wat minder leuk.

9: Vind je de dansjes van het marimbadansen zelf soms ook lastig? 
    Sommige dansjes (bij groep 7&8) vind ik wel lastig, maar als ik het eenmaal onder     

    de knie heb lukt het wel.

10: Hoe lijkt het je om in de nieuwe gymzaal te gymmen? 
     Het lijkt me super leuk! Het is groot en heeft veel nieuwe toestellen. 


   helaas is het wel verder weg dan de van Zweedenzaal.




Elk jaar is er marimbadansen voor de 
middenbouw en bovenbouw mogen daar aan 
meedoen (vrĳwillig). Als je mee wilt doen moet 
je natuurlĳk ook de dansjes oefenen. Meester 
Robbert en juf Jill leren je de dansjes. Als het 
zover is doe je de grote uitvoering samen 

met 2 andere scholen. Helaas kon dat dit 
jaar niet doorgaan door Corona.

Marimbadansen

Na de meivakantie gaan we gymmen in de 
nieuwe gymzaal! 

De zaal wordt door drieën gedeeld, zodat 
er meerdere scholen kunnen gymmen. 

Ook zĳn er veel nieuwe toestellen en het is 
heel schoon. Helaas is het wel verder 
lopen dan naar de van Zweedenzaal.

Elk jaar zĳn er 3 sportdagen! 1 voor de 
middenbouw en bovenbouw, dat is de 

grotesportdag. De bovenbouw krĳgt ook nog 
de schilpsportdag en de zwemsportdag erbĳ. 
Als je daar eenmaal bent, doe je bĳ de grote 

sportdag: slagbal, mandbal en lĳnbal. 
Schilpsportdag: korfbal en lĳnbal. Bĳ de 

zwemsportdag doe je allerlei verschillende 
spelletjes in het water.

Sportdag(en)

Dit is een certificaat die je krijgt na de sportdag 

Nieuwe gymzaal 



In de coronatijd verveel je je waarschijnlijk een stuk vaker 
dan normaal. Dus hier is een idee die je zou kunnen maken.


Vrĳe tĳd knutsels

Dit wordt het. Succes! Stap 1: Begin met een 
gewoon A4 blaadje.

Stap 2: Vouw het blaadje 
dubbel en strijk het goed recht.

Stap 3: Vouw het blaadje nog 
een keer dubbel en maak het 
goed strak.

Stap 4: Open het blaadje. Stap 5: Vouw het blaadje weer 
dubbel, maar nu met de lange kant 
omhoog.

Stap 6: Vouw het blaadje 
nog een keer dubbel.

Stap 7: Vouw het blaadje opnieuw 
open tot waar je eerst hebt gevouwen. 
Knip de 3 middelste stukjes op het 
lijntje.

Stap 8: Open het blaadje 
en knip de middelste helft 
door 2en

Stap 9: Vouw nu alle 
losse stukjes naar 
boven en beneden.

Stap 10: Draai het blaadje 
om en vouw de buitenste 
randjes naar binnen.

Stap 11: Draai het blaadje nu 
weer om en vouw de bovenste 
rand naar beneden.



Stap 12: Pak nu het blaadje 
op en druk het samen.

Stap 13: Druk het plat en 
maak de randjes recht.

Stap 14: Doe er voor de 
zekerheid een nietje in.

Stap 15: Knip nu de 
randjes recht.

Stap 16: Versier nu je 
boekje. Dan zou dit het 
eindresultaat kunnen zijn!

Moederdag 
Het is bijna Moederdag!! Wil jij je moeder verwennen met 

een lekker ontbijtje of een leuk geknutseld cadeautje? 
Hier wat inspiratie:





Wij hebben een bieb in onze school, maar wat vinden de kinderen er eigenlijk 

van? Daarom hebben we aan een paar kinderen gevraagd wat ze ervan 
vinden. 













Bibliotheek 

Naam:Thijs


Hoe vind je het dat er een bieb in onze 
school is? Fantastisch.


Vindt je dat er genoeg leuke boeken staan 
in de bieb?   
Ja. 

Welke boek lees jij graag? 
Harry Potter.


Ga vaak naar bieb? 
Nou vroeger wel maar nu niet zo veel meer, 
maar ik heb veel leuke boeken thuis liggen en 
die neem ik dan mee naar school.


“Ik vind het leuk dat 
we een bieb hebben in 

onze school” 
Ben (Vossen) 

Naam: Tess


Hou je van lezen? Ja ik vind lezen heel 
leuk omdat het me een fijn gevoel 
geeft.

 

Welke boeken lees jij graag? Ik lees 
graag Harry Potter boeken, Engelse 
boeken en Disney boeken vind ik heel 
leuk. 


Wat vind je van de bieb? Ik vind het 
een leuke grote bieb, maar er zouden 
misschien wel wat meer leuke boeken 
bij kunnen voor groep.


Ga jij vaak naar de bieb? Eigenlijk 
niet, want ik neem vaak boeken van 
thuis mee.

“Ik lees elke avond” 
Ruben (Garfield) 

“Ik zou het wel leuk 
vinden als er boeken 
kwamen voor oudere 

kinderen” 
Sarah (Garfield)



1: Wat vind je het leukste vak om les te geven?  
    Ik vind de thema’s het leukste, want dan kan ik elke les iets anders doen. 

    Wij verzinnen veel verschillende opdrachten en dan mogen de kinderen 

    er zelf soms een uitkiezen.  
2: Wat vind je het grootste verschil tussen groep 4, 5 en 6? 
    Groep 4 vindt het vaak nog lastig om zinnen en verhaaltjes te schrijven

    en groep 6 die kan dat dan weer veel goed, dus groep 6 heeft een 

    werkstuk met veel tekst en een groot verhaal, groep 4 heeft dan weer veel

    meer plaatjes en tekeningen. Je ziet ook dat iedereen een beetje van 

    elkaar leert. 
3: Gaan jullie vaak op uitjes? En zo ja op welke? 
    Nu even niet, maar we probeerden bij elk thema een uitje te doen.

    Sommige uitjes waren heel erg groot zoals naar Schiphol gaan en 

    soms nodigen we iemand uit om iets te vertellen. 
4: Wat vinden de meeste kinderen een leuk thema? 
    Het is natuurlijk heel erg verschillend. De meeste kinderen vinden 

    aardrijkskunde of biologie heel erg leuk. Nu hebben we het thema 

    menselijk lichaam dat vinden de kinderen super leuk omdat je veel 

    kunt doen en niet alleen maar mindmaps of posters hoeft te maken. 
5: Hoe verzin je een opdracht wat de kinderen leuk vinden? 
    Meestal vergaderen we met alle leerkrachten van de middenbouw en

    verzinnen opdrachten, soms filmpjes en soms posters. En soms halen 

    we ook wat van internet af. 
6: Hoe verloopt een dag in de middenbouw? 
    We lezen eigenlijk altijd in de ochtend en dan vaak rekenen, taal en 

    spelling. En vaak in de middag is het thema, crea of gym. Daarom vinden 

    veel kinderen de middag het leukst. 

Hier zie je nog wat werkjes van de kinderen in de middenbouw. Hun thema is 
menselijk lichaam, dat zie je ook aan alle werkjes. 

Middenbouw
Interview met juf Ilse



 
 

 
 

Als je voor een dag iemand  
anders mag zijn wie zou dat dan zijn? 

 

 

 

Kalkoen 
Jens 

Vossen

Een Citroen 
Joris 

Vossen

Een dino 
Kaan 

Floddertje 

Een mango op 2 
benen 
Kaylee 

Smurfen

Iemand die de 
natuur helpt 

Jaade 
Kikkers

Mĳn hond 
Ruben 

Garfield

Kevin de Bruyne 
Saimen  
Garfield

Mark Rutte  
Ingmar 

Donald Duck 

Een brandweerman  
Lennox 

Floddertje 

Tandarts  
Danim  

Gekko’s 



Elk jaar is er natuurlijk een eind musical van groep 8 en er is vaak ook een 
kerst musical, helaas is dat dit jaar niet doorgegaan. Ook de eind musical 

wordt anders, hoe? Dat vertellen wij je hier







Musicals

Kerst musical  
Onze school is een christelijke 

school, daarom hebben we elk jaar 
een kerst musical. Daarin spelen 
kinderen uit veel verschillende 

Elk jaar is er een afscheids musical van 
groep 8. Dat was ieder jaar een feestje. Dit 
jaar wordt dat helaas anders, zonder 
publiek, we mogen niet zingen etc.

Toch proberen we er het beste van te 
maken! De juffen en meesters van de 
bovenbouw regelen alles voor de musical, 
om er meer over te weten te komen stellen 
we wat vragen aan juf Jill.:


1: hoe kies jij wie welke rol krijgt? 
    Ik vind het leuk als het kind de rol echt 

    speelt, het overdreven doet en vooral 

    enthousiast. 
2: hoe komen jullie aan de musical? 
    Via spotlight, zij maken leuke musicals 

    met veel humor. Wij zijn natuurlijk ook met 

    een grote groep en bij spotlight kun je 

    verschillende grotes van musicals doen. 
3: hoe schrijf je de rollen bij? 
    Sommige rollen splitsen we, dan heb je 1

    conducteur en dan maken we er 2 van.

    Als dat lastig is schrijven we er gewoon 

    een bij.

4: waarom doen jullie geen 2 musicals? 
    We vinden het belangrijk dat heel groep 8

    samen afscheid neemt, want als je 

    vrienden hebt in een andere klas kun je

    alsnog met hun afscheid nemen.

Wat leuk om 
samen met de hele 

groep creatief bezig te 
zijn. 

Juf Jill



Interview meester 
Ivan

Naam: meester Ivan 


Waarom wilde je werken op deze school? 
Ik werd gebeld door een vriend en die zei: “Heb je dat gezien? Er staat een leuke vacature op 
de Snijderschool, maar ik was eigenlijk helemaal niet op zoek naar een nieuwe baan. Ik ging 
toen toch kijken en toen vond ik het toch eigenlijk hartstikke leuk. Ik kwam binnen en het was 
een heel leuk team en vrolijkheid. Er werd op een hele fijne manier gewerkt en toen dacht ik 
hier wil ik wel graag komen werken.


Wat wilde je vroeger worden? 
Boer of dominee.


Hoe vindt je het om directeur te zijn? 
Ik vind het ontzettend leuk om directeur te zijn. Wat ik er leuk aan vind is dat je meesters en 
juffen kan helpen om beter te worden en dat ze nog beter voor de kinderen kunnen maken in 
de klas. Dat vind ik heel leuk en dat er ruimte tijd en geld is om goede dingen te doen. Ik vind 
echt ontzettend leuk om daar mee bezig te zijn. 


Hoe lang was je bezig met het plan voor de nieuwe school? 
Ja, daar heb ik heel lang over gedaan. Ik ben begonnen in 2003 met plannen maken voor de 
nieuwe school. Dat heeft dus uiteindelijk 16 jaar geduurd, maar nu is het ook wel heel mooi. 


Heb je ooit tegen iemand op school gelogen? 
Nee, denk ik niet.


Wat zou je willen veranderen aan het schoolgebouw? 
Ik zou wel heel graag extra ruimte willen om een soort schooltuinen op het dak te hebben 
waar je kan tuinieren, maar waar we ook dieren kunnen houden. Zodat je nog meer natuur kan 
onderzoeken.


Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Ik stap uit bed rond kwart voor zeven en ga eigenlijk gelijk kijken op juf Christine een appje 
gestuurd heeft, want soms zijn er dan dingen die opgelost of gedaan moeten worden. Daarna 
kijk ik of er andere belangrijke berichten zijn. Dan ga ik nog even ontbijten en dan spring ik om 
iets voor half acht op mij fiets om acht uur hier op school te zijn. Zo begint mijn dag eigenlijk.


Wat is je lievelingseten? 
Ik vind heel veel eten lekker, maar als ik nou zou moeten kiezen ga ik voor Indisch eten of een 
stukje vlees. 


Wat zijn je hobby’s? 
Fietsen, lezen en tuinieren. Ik heb ook een moestuin. Dat vind ik echt super leuk om te doen 
en als ik iemand kan helpen doe ik dat.


Welk dier zou je voor 1 dag willen zijn? 
Een giraffe, want dan heb je zo’n lange nek. Dan kan je alles heel goed zien.


Wat ga jij als eerste doen met deze school als Corona voorbij is? 
Lekker feest vieren met elkaar! Of iets leuks doen.




Meester Thijs  
1: Wat vind jij het leukst aan de startbouw? 
   Ik vind het leuk om kinderen te helpen bij de eerste stapjes op school en 

   dat ik daaraan mag bijdragen. Ik vind het ook heel leuk dat ik met de kinderen 

   mag spelen en mooie verhalen mag voorlezen. 

2: Wat voor (leer) spelletje vinden de meeste kinderen het leukst? 
    De meeste kinderen vinden spelletjes waar je kunt bewegen het leukst en ik zie ook

    dat ze daar het meest van leren. Je kunt natuurlijk niet de hele 

    dag in een klas rond rennen, maar we proberen zoveel mogelijk te 

    bewegen.

3: Doe je iets speciaals op de eerste schooldag van een kind? 
    Ik doe niet perse iets speciaals, omdat de eerste schooldag al super

    speciaal is. Wel geef ik ze soms wat extra aandacht. Ze zouden van mij de hele dag op

    mijn schoot mogen zitten en ik schrijf soms op het bord: welkom. Ook krijgen ze een 

    gymtasje mee.

4: Wat vind je het belangrijkste om kinderen te leren? 
    Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen zichzelf gaan leren kennen en 

    weten wat ze leuk en juist stom vinden. 

    Rekenen en taal zijn ook belangrijk maar zelf vind ik het niet het allerbelangrijkste.

5: Doen jullie aan uitjes in de startbouw? 
    Ja zeker, nu even niet, maar normaal bij elk thema een uitje. Als we het 

    thema dieren hebben gaan we vaak naar de kinderboerderij en soms ook

    naar musea en bossen.

6: Hoe verwerken jullie het thema? 
    Dat verschilt natuurlijk per thema. Nu hebben we het thema prehistorie. 

    Daar gaan we het niet over alles hebben, maar hebben we het alleen over 

    dinosaurussen. We hebben nu verzonnen dat er een ei werd geleverd door 

    juf Denise (oude juf). Dat ei ligt hier in de hal. Het is uitgekomen en de dino 

    is ontsnapt. We zijn met de kleuters gaan onderzoeken wat het is. Er ligt ook 

    een drol van de dino in de klas en er zijn voetsporen gevonden. En zo 

    zorgen we ervoor dat er elke dag wat spannends gebeurd. Niet elk thema 

    is zo, soms gaan we boekjes voorlezen of de klas leuk versieren. 
7: Wat vind je het leukste vak om les te geven? 
    Ik vind leesvaardigheid heel leuk. In de startbouw kan natuurlijk nog bijna

    niemand lezen, ze beginnen net een beetje de letters te herkennen. 

    Leesvaardigheid begint natuurlijk bij het kennis maken met boeken,

     dus daarom lees ik veel voor. Dat vind ik ook heel leuk om te doen.

8: Wat vinden de kinderen het leukste vak om te krijgen? 
    Dat verschilt per kind, maar de meeste kinderen vinden gym of buitenspelen leuk, omdat je dan 
lekker veel kunt bewegen. Andere kinderen vinden workshops of voorlezen weer heel leuk. 
9: Hoe vind je het om hulp te krijgen van kinderen uit ander klassen? 
    Ik vind dat echt super leuk! Daarom mis ik het nu ook heel erg. Ik heb wel allemaal 

    ideeën om het op afstand te kunnen doen. Normaal krijg ik vooral hulp in de ochtend 

    als we allerlei spelletjes doen. Ik kan natuurlijk niet bij elk spelletje zijn en daarom vond ik de 
hulp van de bovenbouw super fijn! 

 

Startbouw 

Kind



 1. Waarom heb je gekozen om op deze school te werken? 
Ik heb eerst op een school gewerkt die ook zo werkte als deze school. Daar heb 
ik meer dan 10 jaar gewerkt. Toen dacht ik: ik wil ergens anders werken en toen 
kwam ik hier terecht. Dat komt omdat ik het leuk vind dat alle klassen door elkaar 
zitten en dat je niet alleen groep 4 of groep 5 hebt. Ik vind het ook leuk dat we 
met thema’s werken. Ik heb het super naar mijn zin hier op school.

 

2. Waarom werk je nu in de middenbouw?

Toen ik hier op school kwam werkte ik in de startbouw. Dat was de enige plek 
waar ik op dat moment kon werken. Toen wilde ik eigenlijk in de startbouw 
blijven, omdat ik daar nog niet zo lang gewerkt had. Er werd gevraagd of ik in de 
middenbouw wilde komen, omdat ze iemand nodig hadden. Dat vond ik ook heel 
leuk, dus ben ik in de middenbouw gebleven. Ik werk nu 4 jaar in de 
middenbouw. Ik werk nu alleen maar bij de Wolven. Rekenen doen we wel met 
alle groepen 5.

 

3. Wat vind je het leukste van de middenbouw?

Het leukste vind ik dat we met zoveel zijn, dat maakt het soms heel ingewikkeld 
maar soms ook veel makkelijker omdat je de groepjes dan beter kan splitsen. Ik 
vind het ook heel leuk dat het 3 jaargroepen zijn in plaats van 2. Je hebt de 
kinderen dan toch iets langer in je klas. Ik vind de leeftijd heel leuk. Je ziet 
kinderen komen die net kunnen lezen en schrijven en als ze naar de bovenbouw 
gaan kunnen ze, als het goed is, een presentatie geven en een stukje schrijven.

 

4. Wat is je favoriete les om te geven?

Meestal zijn dat de themalessen, maar dan moet het wel een thema zijn dat ik 
leuk vind. Thema’s met geschiedenis vind ik niet zo leuk om te doen. We zijn nu 
bezig met fit & gezond en het menselijk lichaam. Dat vind ik heel erg leuk om te 
doen. Het thema over kunst vind ik ook erg leuk. Crea geven vind ik ook heel tof.

 

5. Wat wilde je vroeger worden?

Toen wilde ik ook al juf worden. Ik zat wel te twijfelen want ik wilde ook graag 
een eigen kinderdagverblijf. Ik wilde sowieso iets met kinderen doen.

 

6. Wat is je lievelingskleur?

Mijn lievelingskleur is roze. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik roze zo mooi 
vind. Ik heb 3 dochters en die vinden roze ook een mooie kleur. Ik heb gewoon 
heel veel roze.


7. Wat is je lievelingsdier? 
Mijn lievelingsdier is een neushoorn. Ik vind een neushoorn een heel bijzonder 
dier. Hij ziet er zo bijzonder uit, zo groot en massief. Dat vind ik interessant.


Interview juf Charissa 



 

8. Wat is je lievelingseten?

Pasta, alle soorten pasta. Van risotto tot spaghetti en macaroni. Dat vind ik 
allemaal heel lekker.

 

9. Kan je iets over je kinderen vertellen? 
Ik heb 3 dochters: 1 van 10, 1 van 6 en 1 van 1 jaar. De oudste zit sinds kort hier 
op school, ze zit bij de krokodillen. De middelste komt na de zomervakantie op 
school en de kleinste zit op de Carrousel, op het kinderdagverblijf.

 

10. Als je voor 1 dag een dier zou kunnen zijn, wat zou dat dan zijn?

Dat vind ik een lastige vraag! Ik denk dat ik een vogel zou willen zijn want dan 
kun je heel ver reizen en dat mag nu natuurlijk niet. Ik zou dan voor een dag 
ergens heen gaan waar het heel warm is.

 

11. Wat zijn je hobby’s? 
Ik hou heel erg van lezen, dat vind ik heel fijn om te doen. Ik heb daar nu ook 
meer tijd voor, met een baby heb je daar niet zo veel tijd voor. Ik hou ook van 
kleurplaten kleuren. Met mijn kinderen spelen en leuke dingen doen vind ik ook 
fijn.

 

12. Als je voor 1 dag directeur van de school zou zijn, wat zou je dan doen? 
Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik dan zou kijken of we iets aan het 
schoolplein zouden kunnen doen. Ik vind het schoolplein achter en voor een 
beetje saai.





Iedere klas heeft een eigen overblijf juf/meester. We hebben ook naast school een 
opvang. Die zit ook in de school.  

Overblĳf en opvang

Naam: juf Manuela 

Voor welke klassen sta jij? 
Voor de bevers, kikker en 
Garfield 


Hoe ben je op het idee 
gekomen om overblijf juf te 
worden? Dat moest eigenlijk 
omdat ik het onderwijs inging 
en dat kreeg ik bij mijn 
solistiatie.


Help je ook bij de opvang? Ja 
  

Wat vindt je ervan dat de 
opvang in de school zit? 
Fijn en handig want je hoeft 
niet naar ander gebouw en de 
kinderen kennen ons al. 


Hoe vaak in de week ben jij 
hier op school? 
4 dagen.


Opvang 
We hebben ook een opvang in 
onze school. Er is een 
voorschoolse en naschoolse 
opvang. Voorschools is dat van 
half acht tot half negen  en 
naschools is dat van kwart voor 
drie tot half zeven. Nu door 
Corona is het anders dan 
normaal. We hebben namelijk de 
noodopvang. Daar kan je alleen 
naartoe als je ouders een 
cruciaal beroep hebben. 

Ik vind het fijn dat we 
niet naar een ander 

gebouw moeten te lopen. 
Juf Manuela 











Wat wil je  
   later worden?  

 

 

 
 

Mama en juf  
Louise 
Draken

Dokter 
Thomas 

Donald Duck 

Politie 
Megan 
Vossen

Boekenschrĳver of 
legobouwer 

Deen 
Vossen

Manager van een 
voetbal club 

Jasper H 
Garfield

Balletjuffrouw 
Iboja 
Elmer

Juffrouw 
Maxime 
Bevers  

Soldaat 
Jessie 

Smurfen

Elsa 
Suze 

Bevers

Bioloog 
Fianne 

Floddertje



onderbouw

In de startbouw en onderbouw is het 
dino ei opengebroken. De kinderen 
moeten raden wat er is het ei zit.

De kinderen uit de onderbouw 
beantwoorden de vragen door een 

tekening te maken waar het antwoord 
opstaat.

De kinderen hebben zelf een dino 
geknutseld.



Interview juf Djemi

Naam: juf Djemi

1. Hoe vind je het om in de onderbouw te werken?

Super leuk! Toen ik de opleiding als juf was gaan doen dacht ik altijd dat ik de 
bovenbouw wilde doen, dus bij jou in de klas, wilde werken. Van de juffenopleiding moet 
je altijd bij de kleuters stage lopen om te kijken of je dat leuk vindt. Toen vond ik dat 
eigenlijk superleuk. Dus na die stage ben ik gewoon bij de kleuters gebleven. Vorig jaar 
heb ik de startbouw gedaan en nu doe ik dan de onderbouwgroep 2/3. Wat ik daar heel 
leuk heel aan vind is dat we dan met groep 2 lekker veel kunnen spelen en met groep 3 
zijn we al echt bezig met leren lezen en leren rekenen. Het is supergezellig en met alle 
andere juffen in de onderbouw is het ook heel gezellig en leuk.

Ik vind het werken met kleuters erg leuk. Ik vind het super leuk dat ze alles zeggen wat ze 
denken. Daarnaast vind ik het ook erg leuk om met ze te spelen in de hoeken. Het is leuk 
om bij de kinderen van groep 3 te zien hoe ze groeien en letters en woorden gaan 
herkennen.

 

2. Hoe ziet een dag in de onderbouw eruit?

’s Ochtends komen de kinderen de klas in lopen en dan heb ik vaak wat dingetjes op 
tafel liggen en dan kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Om 8.50 uur gaan 
we met z’n allen in de kring en dan gaan we kijken wat we die dag gaan doen. Daarna 
heeft groep 3 taal en groep 2 mag kiezen waar ze willen spelen. Groep 3 krijgt eerst een 
half uur instructie. Wie de instructie heeft gehad gaat dan de verwerking doen in de klas, 
dus bijvoorbeeld een extra taalwerkje lezen of een extra taalopdracht schrijven. Dat is 
hetzelfde met rekenen. In de middag beginnen we met een kwartiertje lezen en schrijven. 
Groep 2 doet dan motoriek opdrachtjes om alvast met de vingers kleine oefeningen te 
doen zoals kleien of met de kralenplank. In de middag gaan we ook nog even buiten 
spelen en doen we iets met het thema.

 

3. Uit welke workshops kunnen de kinderen kiezen?

Tijdens de coronatijd kunnen ze alleen maar kiezen voor een workshop binnen de 
bubbel. Dus de vossen en de draken zijn samen 1 bubbel. Zij kunnen kiezen voor hoeken 
in de klassen en op het leerplein kunnen ze spelen. Als er geen corona is dan kunnen ze 
ook kiezen voor de andere klassen, bijvoorbeeld spelen bij de bevers of de kikkers. Daar 
kunnen ze dan ook kiezen voor een workshop, extra buitenspelen of extra gymmen bij 
meester Robbert.


4. Wat vind je het leukste van de onderbouw?

Wat ik heel leuk vind om te doen is samen met de kinderen de themahoek maken zoals 
bijvoorbeeld met dino’s. Nu hebben we allemaal fossielen gemaakt met klei en die hoek 
gaan we steeds groter maken. Groep 3 gaat er dan allemaal dingen bij schrijven en groep 
2 maakt dan de foto’s of stempelt er dingen bij.



5. Hoe lang werk je nu op deze school?

Ik liep 4 jaar geleden mijn LIO, dat was mijn allerlaatste stage bij juf Inge in de Vossen. Toen 
heb ik 1 dag in de week bij de Smurfen gewerkt. Vorig jaar was ik juf van Knofje en Elmer 
en dit jaar ben ik juf van de Draken en de Vossen. Dit is mijn 4e jaar op de Snijders.

Nu werk ik op maandag en dinsdag in de Vrolijke Vossen en op donderdag en vrijdag werk 
ik in de Dappere Draken. Op woensdag doe ik samen met juf Iris onderzoek naar het kind 
centrum. Dan gaan we kijken hoe we de school nog leuker kunnen maken voor de 
kinderen.

  

6. Wat zit er in je 10-uurtje?

Dat is vaak een stukje fruit. Soms een mandarijn, soms een banaan. Het ligt er maar net 
aan wat ik in huis heb of wat school heeft.

 

7. Wat is je favoriete eten of drinken?

Ik ben gek op pasta en pizza. Vooral met verschillende kaas. Ik ben heel erg gek op kaas. 
Als je aan mijn vrienden zou vragen: “Wat vindt juf Djemi het lekkerst?” Dan zeggen ze 
allemaal: KAAS.

Ik drink graag koffie en cola zero.

Ik vind sushi ook lekker, maar als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor Italiaans.

 

8. Wat is eigenlijk jouw favoriete dier?

Dat is een hond! Ik ben verhuisd en woon nu samen met mijn vriend, maar mijn vriend is 
helaas allergisch, dus we kunnen geen hond of een kat nemen. Mijn ouders hebben nog 
wel hond, genaamd Gijs. Die laat ik iedere dag uit.

Ik ben ook gek op katten en paarden. Ik ben eigenlijk wel een groot dierenfan. Ik zou het 
liefst op een boerderij wonen met koeien, varkens, schapen en kippen.

 

9. Wat is jouw allerfavorietste lievelingskleur? 
Geel!! Ik vind dat een hele vrolijke kleur. Geel geeft een fijn gevoel, lekker zomers, net als de 
kleur van de zon.

 

10. Als je 1 dag de baas van de school zou willen zijn, wat zou je dan willen doen? 
Oeh dat wil ik wel! Weet je wat het is? Later wil ik net als meester Ivan zijn, dan wil ik ook 
schooldirecteur zijn. Wat ik dan zou doen, als het voor 1 dag is en als er dan geen corona 
is?? Dan zou ik het supercool vinden om met iedereen tegelijk, in Buvelio of in het park met 
elkaar te gaan picknicken. Dan zou iedereen lekker kiezen wat ze willen doen. Lekker door 
elkaar lopen, bijvoorbeeld een film kijken in de onderbouw of dat je boven bordspelletjes 
kan gaan spelen. In de startbouw zou je dan bijvoorbeeld kunnen gaan knutselen met juf 
Mieneke. Dan zou het 1 grote feest-kiesdag zijn. Alle bouwen door elkaar. De kinderen in de 
bovenbouw zouden de jongere kinderen kunnen helpen. Dat doen we natuurlijk ook wel is 
als er geen corona is. Dat vind ik altijd het allerleukste.



 

 

Corona in de school
Corona heeft super veel veranderd in ons leven, niet alleen thuis maar ook 
op school. Hoe ouder je wordt hoe strenger de regels, daardoor zie je ook 
op school dat de regels van de startbouw veel strenger zijn dan die van de 

middenbouw.

In de bovenbouw moet iedereen 
mondkapjes dragen. Je hoeft 
hem niet de hele dag te dragen, 
alleen maar op de gang en tijdens 
rekenen. We dragen een 
mondkapje bij rekenen omdat je 
dan uit je bubbel bent en met 
andere klassen in een klaslokaal 
bent

Als je binnenkomst in de school 
moet je je handen wassen met 

deze pomp.

Ik vind het vervelend als je de 
hele tĳd een mondkapje op moet. 

Jasper Vos (Garfield)

Ik vind die pomp best 
wel stinken. 

Efva (Daltons)



Strip





Antwoorden klassenquiz 
1= Folddertje

2= Vrolijke vossen 

3= Garfield 

4= Prima panda’s 

5= Dappere draken 

6= Uitstekende uilen

7= Elmer 

8= Waanzinnige wolven

9= Daltons

10= Lerende leeuwen

11= Blije bevers

12= Knofje

13= Coole kikkers

14= Smurfen 

15= Geniale gekko’s 

16= Donald Duck

17= Krachtige krodillen



