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Vragen ván de redactie áán de redactie  
(- door Maartje en Sarah) 

 

Maartje en Sarah stellen vragen aan de kersverse 

Kindernieuwsbriefredactieleden (mooi woord!) 

Sansa en Daniël: 

 

Sarah: “Wat was je reactie toen je hoorde dat je bij 

de redactie van de Kindernieuwsbrief mocht?”  

Daniël: “Blij! En het lijkt me een leuke uitdaging.” 

Maartje: “En hoe vind jij het om in de redactie van 

de Kindernieuwsbrief te zitten, Sansa?“ 

Sansa: “Leuk, ook spannend. Het is best speciaal.” 

Sarah: “Daniël, wat vond je het leukste om te doen?” 

Daniël: “De raadsels verzamelen!” 

Maartje: ”Sansa, wat zijn je hobby’s?” 

Sansa: ”Voetballen, zwemmen,  

trampoline springen, pannenkoeken  

omdraaien met de pan.” 

Sarah: ”En jij, Daniël, heb jij ook hobby’s?” 

Daniël: “Tekenen!” 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Van de redactie  

 
Voor jullie ligt weer de laatste én de leukste 
nieuwsbrief van het jaar: de Kindernieuwsbrief! 
Speciaal gemaakt vóór en dóór kinderen. Wij, 
Maartje van Griensven (gr 8), Sarah van Est (gr 7), 
Daniël Naaktgeboren (gr 6) en Sansa van der Boor 
(gr 5) hebben deze nieuwsbrief voor jullie gemaakt. 
Ondanks dat Corona ook dit jaar een belangrijke rol 
heeft gespeeld, is het weer een leuke nieuwsbrief 
geworden (toch?), die we met plezier hebben 
gemaakt. We wensen jullie veel plezier met het 
lezen van deze Kindernieuwsbrief! 
Maartje, Sarah, Daniël en Sansa (& meester Enrico)  

Wist je dat?! 

                                … juf Erna wel 5(!) keer in                       
                                     quarantaine is geweest 
                                … sommige groepen door Corona   
                                    niet mochten zingen 
                                … we door Corona bijna geen  
                                    gymlessen hebben gehad dit jaar 
… we wel véél meer buiten hebben gespeeld 

… er in de bonbondoos andere digiborden zijn  

     dan op het hoofdgebouw 

…  groep 7b na de verhuizing een paar weken  

      geleden nu het coolste       & koelste lokaal  

      heeft van de hele school 

…  juf Marit haar arm had gebroken  

… die bikkel tóch gewoon les kwam geven 

… Lacey (6B) heel erg goed geholpen wordt door  

     een lief hulphondje wat Lilly heet 

… de Bonbondoos 11 magazijnen heeft 

…  in het extra lokaal alle schriften voor volgend  

      schooljaar al weer klaarliggen 

… we daar echt nog niet aan willen denken en  

     eerst vakantie gaan vieren 

 

Wist je dat nog niet? Dan weet je het nu! 

        
 

Juf Joyce heeft onze school verlaten. Daniël en 

Sarah stelden haar nog een paar laatste vragen: 

 

“Juf Joyce, hoe lang heeft u op de Johan Friso  

  gewerkt?” ”Bijna 20 jaar!”  

“Waar gaat u heen? En waarom?”  

“Ik ga werken op het Insula College in de   

  Koningstraat. Ik vind het leuk om na 20 jaar ander  

  werk te gaan doen.” 

“Wat gaat u het meest missen van de Johan  

  Friso?” “De kinderen natuurlijk! En de meesters  

  en juffen, de gezelligheid en de leuke feestjes die  

  er zijn!” 
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Niet mogen sporten in Corona-tijd 
 
De redactieleden hebben een onderzoek gedaan: Hebben jullie het sporten gemist? 
                                                                                     helemaal niet / een beetje / ja, heel erg 
In groep 3a juf Wilma / juf Anky               11                   0               4             
In groep 3b juf Liesbeth / juf Yvonne          13                   4                    9           
In groep 4a juf Helene / meester Jordy          10                   2                    4             
In groep 4b meesters Johan & Jordy / juf Thirza      12                   1                    7             
In groep 5a juf Ute / juf Francina           10                   1                     2             
In groep 5b juf Tijmine / juf Petra                           4                   2           10                
In groep 6a juf Erna                                                                2                   0                  16                               
In groep 6b juf Thirza / meester Enrico              2                 2       16             
In groep 7a meesters Dick & Tom / juf Marjolijn        3               2           15                 
In groep 7b juf Marit / meester Enrico              -                     -                  26              
In groep 8a juf Monique / juf Hilde            7                 8        8             
In groep 8b juf Dalina / juf Hilde                        6                    1                  15          
                                                                                       – door Daniel en Sansa (groep 3 t/m 6) en Maartje (groep 7 en 8) 

 

 
 

 
 
 
 
 
(- door Daniël en Sarah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsels (- door Sansa en Daniël) 
 
1. Hoe maak je een oen nieuwsgierig? 
2. Wat is het toppunt van netheid? 
3. Het is van jou, maar anderen gebruiken het meer dan jij? 
4. Wat staat er aan het eind van de regenboog? 
5. Ik ben een oneven getal, maar haal je een letter weg, dan ben ik even. Welk getal ben ik?  

 

  

Schoolse zaken in Corona-tijd! 

 
Eindejaars-‘dingen’ groep 8 (– door Maartje)      
Door Corona zouden wij eigenlijk niet naar De Efteling gaan. We zouden ook eerst twee keer per avond de musical moeten 
doen omdat er niet zoveel ouders in een kleine ruimte mochten. Door de versoepelingen mogen we nu toch wél naar De 
Efteling en is de musical verplaatst naar de Koningstraat. Daar mogen we zingen, spelen we één keer voor alle ouders en 
vieren we de afscheidsavond, omdat er daar meer ruimte is voor 1,5 meter afstand. Ons kamp duurt wel twee i.p.v. drie 
dagen, maar dat vind ik niet erg. Ik ben blij dat we dit jaar nog zoveel kunnen doen, ondanks Corona! 
 
Lockdown en testen (– door Sarah) 

Alle scholen in Nederland waren dicht. Dat betekende thuis een plek maken waar je school kunt gaan doen, al je 
schoolspullen van school ophalen, elkaar alleen zien via Teams, thuis al je schoolwerk maken. De lockdown was niet het 
beste van het schooljaar tot nu toe. Maar wanneer we eindelijk weer naar school mochten kwam er ook nog eens bij dat als 
iemand uit je klas Corona had, dan moest je hele klas thuis in quarantaine. En iedereen laten testen. (Ik vind testen maar 
niks.) Je moest thuisblijven tot je de uitslag kreeg. Als niemand in de klas Corona had dan mocht je hele klas weer naar 
school, behalve de positief geteste klasgenoot. Maar als er nog iemand Corona had, moest de hele klas  
weer opnieuw getest worden. Toch waren er ook wel positieve dingen. Soms kon je  langer uitslapen.  
Of als het regende hoefde je niet met de fiets naar school. 

 

Thuisquarantaine (– door Daniël) 

Het is een heleboel gedoe als je in thuisquarantaine moet. Ik ben zelf ook één keer in thuisquarantaine  

geweest, want mijn broer had Corona. Het was saai. Maar gelukkig kon ik om 11 uur nog wel video-bellen via  

Teams. Het testen vind ik ook vervelend; de hele tijd met die stokjes in je neus en in je keel. Hopelijk is Covid-19 snel voorbij! 

 

Koningsspelen (– door Sansa) 

Helaas door Corona konden wij geen koningsspelen vieren zoals we gewend zijn. Gelukkig konden de koningsspelen wel 

doorgaan, daar was ik heel blij mee. De opening startte met het liedje ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen. Buiten 

hadden we gave stormbanen, longboarden en een skippybalrups. Binnen was er ook nog veel te beleven: we deden leuke 

spelletjes zoals sjoelen, spijkerpoepen, koekhappen en koninkje-prik. Bijna iedereen was in het oranje verkleed! Het was een 

hele leuke en fijne dag! 

 

 

  

Antwoord 1: dat vertel ik volgende week wel 

Antwoord 2: een pen aan een agent lenen, 

zodat hij een boete voor je kan uitschrijven 

Antwoord 3: je naam 

Antwoord 4: de letter ‘g’ 

Antwoord 5: zeven 


