
 

De Zoemers Krant 
Beste Bijtjes van basisschool de Bijenkorf,  

Hierbij de eerste minischoolkrant van de Bijenkorf.  

Omdat we in de corona crisis zitten, zal deze schoolkrant anders zijn dan dat we wilden. 

De schoolkrant heeft verschillende rubrieken: creatieve verhalen, creatief knutselen, gedichten, 
nieuws en een moppentrommel. 

Lees van alles over de school en geniet van de tekeningen, verhalen, knutselwerken, nieuws of 
moppen! 

We wensen je veel plezier met lezen. 

Groetjes Maartje, Faris, Roos, Jane, Shania  

 

  



 

De wc 
Een oen komt een café binnen. Hij vraagt aan de ober: 'Waar is de wc?' Antwoordt de ober: 'Die is 

verstopt.' Zegt de oen: 'Dan ga ik die wel even zoeken!'  

Leuke pony  
Twee meisjes lopen over straat. Zegt het ene meisje tegen het andere: 'Wat heb jij een leuke pony!' 
Zegt het andere meisje: 'Huh, hoezo? Ik ga morgen pas een pony kopen!'   
 

Rode jas 
Waarom draagt een citroen een rode jas? 

Antwoord: 
 
                                                                     Bij 

Waar gaat een werkende bij naartoe voor een vergadering? 
 
    

Hoi juf Ayse Gül, 

 
In welke klas werk je dit schooljaar? Op donderdag in B2, vrijdag val ik in verschillende klassen hier 
op de Bijenkorf en maandag en woensdag als inval op verschillende scholen. En dinsdag op 
basisschool Atalanta. 
 
Ik heb gehoord dat je zwanger bent, weet je al of het een jongen of een meisje is? Ik had dinsdag 
een echo en ik ben er zaterdag achter gekomen dat het een meisje is.   
 
Heb jij misschien huisdieren? Ja ik heb 2 katten: een mama poes Balim en kitten Lokum.  
 
Wat vind je van deze school? Een leuke school want ik ben gewend om met 1 groep klassikaal te 
werken.   
 
Wat is jouw religie? Ik ben Islamitisch dus moslim.  
 
Waarom wou je juf worden? Ik vond het altijd al leuk om met kinderen te werken en dat kan nu. 
 
Wat vind je het leukste en minst leukste van deze baan? Het leukste is dat ik kinderen dan iets kan 
leren. En het minst leuke is de werkdruk en het vraagt veel tijd van mijn privé leven.   
 
Als jij de tijd had kunnen terugdraaien wat had je dan anders gedaan? Dat is een lastige vraag. 
Eigenlijk wil ik niks terugdraaien want ik vind dat je van fouten kan leren en dat het dus niet erg is 
om fouten te maken. 
 
Wat vond je van het interview? Gezellig.  Leuk om op een andere manier een gesprek te hebben 

Omdat zijn gele in de was zit 

Naar een BIJ-eenkomst 



 

 
Kleur deze tekening op je allermooist in. Knip hem uit. Schrijf je naam en groep erbij. De tekening 
komt in de krant.  
 
 
  



 

 
 

 🎉Opgelet🎉 
De schoolkrant is weer van start 

gegaan!! 
Heb je nou iets dat je in de schoolkrant 

wilt hebben 
 bijvoorbeeld een tekening, een 
interview, een gedichtje of een 

knutselwerkje?🗒🖼 
Dan kan je dat inleveren.  

Op het podium daar staat een 
brievenbus,📪 

Als je dat hebt gedaan kan je het rode 
vlaggetje omhoog doen.👍🚩📭📬 

Veel Suc6! 
 

 


